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 ةتوطئ                              

 0202 -الطبتة السادسة  

 

طبتة السادسة من دهذا الكعمتقاب بتقا  قو  سقة عشقر      تصار ال         

ا يف عاما  من صقاور الطبتقة األوىل بتقا أن لققي دهقذا الكعمتقاب ترحيبق       

وقا أفاد الوسط األكادميي ومت إقراره يف التايا من اجلامتا  التربية ، 

 .امللل  من مالحظا  الزمال  خالل السنوان املاضية 

ار األول قانا بإضافة اوعرب السنوا  املاضية ويف الطبتا  اليت تلت اإلص 

 .صول عاياة لعمتواكب املسعمتجاا  يف حقل االتصال اجلاادهريي ف

بإضافة فصقل عقن يقايا  اإلنرتنقت يف اجملعمتاقع      الطبتة  وتصار دهذه 

التربققي  انسققجاما مققع رايعمتنققا الققيت تققرى ضققرورة  معمتابتققة مسققعمتجاا      

 .وتأثرياتها يف اجملعمتاع  تكنولوجيا االتصال

را  ، وال أدعقي الكاقال   قق أرجو أن يليب دهذا اإلصقاار اجلايقا طاقول ال    

لاي آمقل أن يقق    ه  حماولة  على درب البحث التفياا أجنز  ، ولكن

 . بتض الفائاة 

  ومن اهلل العمتوفي 

 

 أبوأصبعصاحل خليل     

 0202اير  فرب/   شباط  -ن  اعا
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 مقامة الطبتة الرابتة
 

تصار دهذه الطبتة اجلاياة مع بااية قرن جايا يشقها اإلنسقان متقه         

ومققع دهققذا القققرن دخلققت تطققورا  مذدهلققة يف عققاا االتصققال واملتلومققا ، 

وسائل اتصال جاياة ساحة العمتواصل اجلاادهريي مثقل اإلنرتنقت ودخقول    

اهلققات  اجلققوال سققاحة االتصققال اجلاققادهريي ليكققون وسققيلة معمتتققادة   

االسققعمتااام، نادهيققك عققن االنعمتشققار املققذدهل للبققث الفضققائي العمتلفزيققوني  

 واإلذاعي ليصبحا يف معمتناول متظم النقاس يف التايقا مقن بلقاان التقاا     

 .ومن بينها البلاان التربية

ومع تطور تكنولوجيا االتصال كانت التالققا  الاوليقة تشقها تطقورا     

يسري باجتاه جايا لعمتشها الكرة األرضية أحااثا دهيانت على التالقا  

الاوليققة واالتصققال الققاولي وتشققكيل الققرأي التققالي مثققل االنعمتفاضققة   

واشقنطن ومقا   يف نيويقور  و  2221وأحااث سبعمتارب  2222الفلسطينية

تبتها من تااعيا  يف أفغانسعمتان وفلسطني ونزع أسلحة القامار الشقامل   

مقن عقاوان أمريكقي بريطقاني      2222آذار  22يف التراق وما تالدهقا يف   

 .على التراق واحعمتالل له غري مربر قانونيا وماان من اجملعمتاع الاولي

سقا   وقا تابع اإلنسان التقادي مقن خقالل تقنيقا  االتصقال احلايثقة جل      

وقبلها . جملس األمن اخلاصة بعمتقارير نزع أسلحة الامار الشامل يف التراق

كنا نعمتابع تفاصيل ما جيري يف فلسطني، وحني بقاأ غقزو التقراق تقابع     

، وتقابع  التاا ما ينقله املراسلون مقن مسقارل األحقااث املرتبطقة بقاحلرب     

 .الناس مشادها اععمتقال صاام املهينة 

 ،ب إلكرتونيقة مقن خقالل املواققع املناصقرة هلقا      وقا راف  االنعمتفاضة حر  

وققام رترتققو املواققع املناصقرون لالنعمتفاضقة       لتبت دورا إعالميا معمتايقزا،، 

، كاا باأ  احلرب اإللكرتونيقة  هلاباور كبري يف شل املواقع املتادية 

وقققام مناصققرو السققالم بشققل موقققع البحريققة     مرافقققة حلققرب التققراق، 

للحرب مقع مواققع كقثرية ضقا احلقرب القيت        األمريكية يف األيام األوىل

 .تاعو لوقفها

وشها النقاس القذين لالقون دهواتق  خلويقة رسقائل مناصقرة للتقراق            

ودهكققذا يبققاو لنققا مققا . ورسققائل تققاعو للاققروا يف مظققادهرا  لنصققرته
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للعمتطقورا  العمتكنولوجيققة االتصقالية مققن تقأثريا  مذدهلققة علقى االتصققال اجلاققادهريي،     

االععمتبار وسائل اتصالية جاياة مثل اإلنرتنت واهلات  اجلقواال   وكان البا من األخذ يف

 –اللقققذين لتبقققا دورا الفعمتقققا لالنعمتبقققاه يف اخعمتيقققار سقققوبر سقققعمتار التقققرب يف شقققهر آب   

 . 2223أغسطس

إذن املعمتغريا  السياسية واالجعمتااعية يف التاا كبرية، متها يعمتطور االتصال بشكل 

ر مشوال، ولذا كان البا من مراجتة ملادة مذدهل، مما جيتل من قارته على العمتأثري أكث

الكعمتاب التلاية على ضو  دهذه املعمتغريا ، إلدماا الوسائل االتصالية اجلايقاة ضقان   

مفادهيم االتصال اجلاادهريي، ولذا يصار دهقذا الكعمتقاب ةلقة جايقاة وطبتقة متاالقة       

ذين والق . ومنقحة، اسعمتجابة للعمتطورا  واحرتاما للققرا  القذين يسقعمتحقون التاقل اجلقاد     

اطلتوا على الطبتة السابقة سيلحظون الفرق بني دهذه الطبتة املتالة وسابقعمتها، فققا  

ومت إضافة مواد جايقاة   ،أضي  التايا من الفصول ومت إعادة ترتيب مواد بتضها اآلخر

 .  لعمتواكب العمتطورا  يف عصر يساب  الزمن مببعمتكراته واجنازاته

   

  2224 نايري/كانون الثاني                       

 األردن-عااان
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 مقامة الطبتة األوىل           
فقان الققرن التشقرين دهقو عصقر التالمقا        ، كان كل عصر لقه عالمقا  فارققة     إذا   

وميكننا القول ان دهذا الققرن دهقو عصقر الكابيقوتر، وميكننقا الققول انقه        . الفارقة

انقه عصقر القنبلقة الذريقة وأسقلحة القامار الشقامل،         عصر الطريان، وميكننقا الققول  

يف دهقذا التصقر مت   . ولكننا بالعمتأكيا ميكننا القول وبكل ثقة انه عصر االتصقال 

ابعمتكار الراديو والعمتلفزيون، وانعمتشر  السيناا واهلات  والعمتلكس واألقاار الصناعية 

ليصقب   والفاكس، ويف دهذا التصر تعمتطور صناعة الطباعة والنشر بشكل مقذدهل، و 

االتصال اجلاادهريي قوة دهائلة يف حياة اجملعمتاتا  املتاصرة، ويصب  له تأثريه على بين 

ودهكقذا يصقب  لوسقائل اإلعقالم ققوة      . البشر أفرادا، ومجاعا  وملسسا  وجمعمتاتقا  

تلثر على سلو  البشقر، وتلتقب دورا، يف احليقاة السياسقية واالجعمتااعيقة، وتسقعمتطيع       

 .ياسا  حكوما براسا  دول، وتغري س اإلطاحة

يققربز الققاور الققذي تلتبققه وسققائل اإلعققالم يف احليققاة   انويسققعمتهاف دهققذا الكعمتققاب      

املتاصرة، ولكي لق  دهافقه املرجقو يف اسعمتقصقا  دور اإلعقالم يف احليقاة املتاصقرة       

كان ال با لنقا مقن ان نققوم بفهقم لتاليقة االتصقال مقن االتصقال القذاتي إىل االتصقال           

نسعمتترض نظريا  تأثري وسائل اإلعالم مع تعمتبقع تقار ي لقراى     اجلاادهريي، ومن ثم ان

ا لوظقائ  وسقائل اإلعقالم اجلاقادهريي،     اسقعمتترا ضقن  الباحثني فيها، وكقان ال بقا مقن    

واسعمتاااماتها وتأثرياتهقا،  والرتكيقز علقى تقأثري العمتلفزيقون علقى الطفقل، باععمتبقاره         

 .منوذجا، لعمتأثري وسائل اإلعالم على نوعية خاصة من اجلاهور

ان دراسة تأثري اإلعالم علقى احليقاة املتاصقرة ال ميكقن  ان يكعمتاقل دون دراسقة            

 فلذلك قانا باراسة الاعاية والرأي التام واإلعالن والتالققا  التامقة   ، أنشطة االتصال

 .باععمتباردها أنشطة اتصالية تشكل حياتنا املتاصرة سلوكا، واجتادها  وآرا 

عي الكاال ولكنها خطقوة علقى الطريق  يف جمقال     تااان دهذا الكعمتاب حماولة ال      

 .علم االتصال اجلاادهريي

                                                 1995 –فرباير /شباط                                                                     
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 وثيقة من نصوص تل التاارنة
 

 
 امليالد قبل عام 5111  قبل اهلريوغليفية الكعمتابة القاامى املصريون ابعمتكر
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 الفصل األول 

 

 

 

 ما دهو االتصال؟
 من االتصال الذاتي إىل االتصال اجلاادهريي
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 حمعمتويا  الفصل األول 

 ما دهو االتصال؟
 من االتصال الذاتي إىل االتصال اجلاادهريي

 

 

 ما دهو االتصال؟

 ماخل

 تتري  االتصال

 مسعمتويا  االتصال

 االتصال الذاتي: أوال،

 األشااصاالتصال بني : ثانيا،

 االتصال الوسطي: ثالثا

 االتصال اجلاادهريي: رابتا
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  الفصل األول  
 ؟ ما دهو االتصال

 من االتصال الذاتي إىل االتصال اجلاادهريي

 

 

 :ماخل 

يسقعمتيق  مبكقرا، ويغسقل وجهقه ويلقبس زيقه        املارسة،األول يف  حسام يومهعمتائ يب

 يهقا املارسقة، يقذدهب إل  يقوم  اليوم   .فرحا،خوته أويوق   وأباه،يوق  أمه  اجلايا،املارسي 

يعمتصقاي   . يلتقب مقع دهقذا وذا    ألطفقال ا يتقرفهم مقن قبل،   ويلعمتقي وجودهقا، جايقاة   

 .متهمباالتصال  ونيقوم منهإ. .ون مع زمالئهمويعمتحاث طفال،يضحكون األ

. زمقال ه لييهم،يعمتناقشقون حقول أخبقار األمقس     يذدهب املوظ  إىل مكعمتبه يلعمتقي       

 مقايره، تواجهه مشكلة يترضها على  مكعمتبه،يومه مبراجتة أوراق على عال يباأ 

يرشق  رشقفة مقن     اجلريقاة، لييقه ويتطيقه    الصقبال، يأتي الفراش حامال، إليه قهوة 

يتيشون  إنهم.. يسأل زمال ه عن اخلرب املثري يعمتناقشون  !!عنوان اجلرياةه ويقرأ انفنج

 .االتصال ا منعامل

املارسقة،  مقن   اقا أطفاهليتود الوالاان من التاقل و : اجلايع إىل البيت يتود بتا الظهرو

واألب منهقك مقن ضقغط    املنزليقة،  ألعبقا   معمتتبة من ااألم  البيت، يفاجلايع واآلن أصب  

 إزعقاا ا مقن  لسرتي أنيريا األب واألم  .الناسومراجتا   واملواصال ، ،الروتيينالتال 
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أدار األب جهاز الفيايو ليشقادها األطفقال    األطفال،

، األطفال ساععمتانالرسوم املعمتحركة، ماة الشريط 

يشققادهاون عققواا خياليققة  ُمسققاارون أمققام اجلهققاز،

يسققرحون متهققا مققع دنيققا اخليققال واملعمتتققة  ، ملونققة

، جيلققس االبققن األكققرب مققع  لققوانواحلركققة واأل

أصاقا ه، ترن دهواتق  عاديقة    ثالكابيوتر لاد

وجواالقققة تققققاطع اجللسقققة التائليقققة، ورسقققائل   

اجلواال، وتنهاك   تصل إليهم عرب اهلات  ةمكعمتوب

 .ه عاا االتصالإن الفعمتاة بالرد على الرسالة،

اجلقامتي وشققيقه طالقب الثانويقة      الطالب يذدهب

ياع السقيارة فيسقعمتاع إىل   ياير مقذ  املكعمتبة،إىل 

ويبحث عن كعمتاب احلايثة،يف املكعمتبة يقلب الطالب اجلامتي الكعمتب  .عذبةأغنية 

 عمتقار   و قصصية مصقورة،  إحاادهايساعاه يف األةاث، وطالب الثانوية  عمتار جملعمتني 

هاا لبان القرا ة ودهقي تنقلقهاا   إن. ب اجلامتي كعمتابا، وجملة أسبوعية سياسيةالطال

ري معمتناقض، عاا اخليقال وعقاا الواققع، عقاا احلقب وعقاا القبغض، عقاا         إىل عاا مث

نقه عقاا   إ.. التن  وعاا املساملة، عاا التلم وعاا اخلرافا ، عاا الثروة وعقاا الفاققة  

 .نعمتترف عليه باالتصال

بتض  انطويال، على اهلات  بيناا تقضي انتهعمت  أم ستا لقريبعمتها أم حماا، تثرثر       

القذي شقادهااه عقرب     ال املنزلية يف املطقب،، تعمتناقشقان حقول املسلسقل العمتلفزيقوني     األعا

وتعمتحادثان عن عاا شادهاتاه يف قناة اجلزيرة من مشقادها العمتقامري يف رتقيم     ،الفضائية

وتسأل أم ستا قريبعمتها عقن  . بيناا تعمتااعى إىل أمساع أم حماا أغنية من املذياع جنني، 

وعن اخلصقوما  الكقبرية القيت ققرأ  عنهقا يف      ،يقون اإلعالن القذي شقادهاته يف العمتلفز  

هاققا ألنتققذدهبان متققا، .. ن تققذدهبا سققوية إىل السققوق يف الغققاأعلققى  اناجلريققاة، وتعمتفققق

 .تتيشان يف عاا االتصال

 امقراا ن نعمتايقل  أدهذا دهو التاا الذي نتيشه، عاا يققوم علقى االتصقال، فهقل ميكقن       

 إنملارسققة، يف اجلامتققة، يف امللتققب،يتققيب بققاون اتصققال يف املنققزل، يف التاققل، يف ا 

 .نشاطا  البشر دهي نشاطا  اتصالية فلناخل إذن إىل عاا االتصال

 

 :تتري  االتصال

بنققل رسقالة ياقل     أو أشقااص، /مقا  يققوم بهقا شقا    ديناميكية االتصال عالية 

عقن طريق     دهقاف مقا،  عمتحقيق   ل ،املتلوما  أو اآلرا  أو االجتادها  أو املشاعر إىل اآلخقرين 

 (بيئة اتصقالية / أو سياق ) يف ظرف ما باسعمتااام وسيلة ما،لعمتحقي  اسعمتجابة ما، لرموز،ا

 .بغض النظر عااا قا يترتضها من تشويب

 :ودهذا العمتتري  يشعمتال على جماوعة من التناصر
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ودهقذا يتقين بأنقه سلسقلة مقن التاليقا  أو األحقااث          : Processاالتصال عاليقة  إن. 0

االتصال ليس كيانا، جامقاا، وثابعمتقا،    ان، ذلك ما جتاه دهاف املسعمتارة املعمتحركة دائاا،

ولكنه عالية ديناميكية يعمتم اسعمتااامها لنقل املتاني  ،يف دنيا الزمان واملكان

والقيم االجعمتااعية واخلربا  املشعمتقركة 
(0)

. 

أي عالية اتصالية تتين وجود املعمتصل ودهو مقن  : Communicator( املعمتصقل )املعمتَِّصل . 1

، (اخل..وزارة/شركة/ملسسة)تصال وقا يكون شاصا، عاديا، أو متنويا، يقوم باال

ودهو الطرف الذي يبادر باالتصقال إذ يققوم بعمتوجيقه رسقالعمته إىل شقا  أو أشقااص       

 .عاياين

 نتين بالرسالة دهنا املتلوما  أو اآلرا  أو املشاعر أو االجتادها  اليت  :Messageالرسالة . 1

، القيت  (لفظية أو غري لفظية )  إىل اآلخرين عرب الرموزبنقلها ( املعمتصل)يرغب املعمتصل 

قققا تكققون صققوتية مثققل الكققالم، أو صققورية مثققل الكعمتابققة، أو حركيققة مثققل 

أو ان تكون خليطا، مكوانقا، مقن أكثقر مقن      لونية كالصور واألفالم،اإلشارا ، أو 

 .من أشكال الرموز دهذه نوع 

القذين يعمتلققون الرسقالة سقوا      ( خقرين اآل)ونتقين بقاملعمتلقي دهنقا    : Receiverاملعمتلقي . 8

 . أكان املعمتلقي فردا، أو مجاعة أو مجادهري

عالية االتصال جيريها املعمتصل هلاف ما قا يكون للعمتأثري على  إن: Targetاهلاف . 5

 .أفكار أو مشاعر أو اجتادها  أو آرا  املعمتلقني للرسالة

ويف حالقة   ،لة مقا يعمتم نقل الرسالة عقن طريق  وسقي   : Mediumنقل الرسقالة   وسيلة. 6

ويف حالة االتصال اجلاادهريي قا  ،االتصال الشاصي يعمتم نقلها عن الطري  الشفوي

أو  يعمتم نقلها عرب الكعمتاب أو اجمللة أو اجلرياة أو اإلذاعقة أو العمتلفزيقون أو السقيناا   

 .أو اهلات  اجلوال اإلنرتنت

رب حصقوله علقى   يهاف املرسل إىل يقي  تأثريه ع :Feedbackالرجع /االسعمتجابة . 7

، فحيناقا تسقأل شاصقا    feedbackاسعمتحابة لرسالعمته تساى الرجع أو العمتغذية املرتاة 

عن شي  تعمتوقع أن جييبك، وحني يشقرل املتلقم القارس يعمتوققع مقن تالمذتقه فهاقه        

واإلجابة على أسئلعمته، وحني يتلقن العمتقاجر عقن بضقاععمته يف العمتلفزيقون بعمتكلفقة       

 .عالية فهو يعمتوقع أن تزداد مبيتاته

كل عالية اتصقالية هلقا ظرفهقا اخلقاص     :  Contextالبيئة االتصالية/ الظرف أو السياق . 4

يف طبيتقة االتصقال ونوعيقة رسقائله، فالطالقب       هالذي تعمتم فيه، ودهذا الظقرف لقه تقأثري   

يترض موضوعا ما بطرق رتعمتلفة إذا عرضه علقى أسقعمتاذه فانقه  عمتلق  عقن طريققة       

 .عرضه على والاه أو زمالئه

 مهاا كان نوع عالية االتصال أو مسعمتوادها أو الوسيلة املسقعمتاامة : Noise ب يالعمتشو. 4

دهنققا  بتققض عناصققر إذ ان  .يوجققا دومققا عنصققر سققليب يعمتالققل التاليققة االتصققالية 
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اليت قا ترتبط بإحاى التناصر  ن تعمتااخل يف التالية االتصاليةأالعمتشويب اليت لعمتال 

 .ة االتصاليةلثر على  جنال التاليتن أمما ميكن   السالفة

( املعمتصقل ) ميكن متثيل التناصر األساسقية يف أيقة عاليقة اتصقالية ودهقي املصقار       و

مقن خقالل الناقوذا العمتقالي      (اجلاهقور ) واملعمتلقي( الوسيلة)والقناة  (املضاون ) والرسالة

 (.David Berlo, 1960()2) بيقرلقو دافيا القذي اقرتحه

 

 

عاليققة االتصققال بأسققئلعمته املشققهورة      Harold Lasswellالسققويل  خلقق  دهارولققا و

 :(3)العمتالية

 Who    ( يقول رسالة ياملرسل الذ)    من يقول 1

        Says What  (    الرسالة) يقول؟ ماذا 2  

   In which channel     (القناة الوسيلة)  ؟بأية وسيلة 3

     To whom    (اجلاهور–املعمتلقي  )ملن ؟     4

    With what effect (   العمتأثري)وبأي تأثري؟    5

التاليقة االتصقالية بشقي  مقن      George Gerbner(4)جقورا جريبنقر    خلق  كاقا  

 :العمتفصيل يف منوذجه اللفظي العمتالي والذي يعمتاثل بتشر خطوا  ودهي

 

 Someone شا  ما  .1

 perceives an event يار  حاثا،/يرى  .2

 and reacts ويرد  .3

 in situation يف موق  ما  .4

 through some means عن طري  بتض الوسائل  .5

 to make available materials املواد معمتاحة  .6

 in some form بشكل ما  .7

 and context (سياق ما (وبظرف ما   .8

 conveying content ونقل مضاون ما  .9

 of some consequences وله بتض النعمتائج  .12

      

 لة رسا

 

 

 الوسيلة/القناة

 

 

 

 

 

 

 ا لمتلقي

 مستقبل

المصدر 
 المرسل

 David Berlo بيـرلـو  دافيدنموذج 
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ونكعمتشق    ها للق  نو أفهم عالية االتصقال  نن أبساطة ميكننا  ودهكذا وبكل

ميكننا العمتترف عليها فياقا حولنقا، حيناقا نعمتحقاث مقع أدهلنقا        إذ عناصردها السابقة،

وأصاقائنا، وحيناا نسعمتاع إليهم، وحيناا نسقعمتاع أو نققرأ أو نشقادها مقا تنقلقه إلينقا       

 . إحاى وسائل اإلعالم

 ناصر اليت ذكرنادها جيتلها عالية متققاة،  فيها كل الت ولكن االتصال كتالية

مققن حيققث حجققم  لققه عققاة مسققعمتويا  إذ:كققن مناقشققعمته مققن عققاة زوايققامي االتصققالف

وميكقن  ان  . هاب اهيعمتم أدالالتصال طرق عاياة و املشاركني يف التالية االتصالية،

 .ووظائ  واسعمتاااما  معمتتادة ة، وله تأثريا  رتعمتلفأصناف رتعمتلفة لالتصاليكون 

 .نعمتترض لذلك كله بالعمتفصيلوسوف 

 

 :مسعمتويا  االتصال

 :من االتصال ودهي أربتة مسعمتويا  رئيسية دهنا 

 IntraPersonal Communicationاالتصققال الققذاتي: أوال،
(5)

ودهققو التاليققة        

فهققي إذن عاققلية   .  املقر  نفسقققه   ذا  االتصالية اليت تعمتفاعل وتأخقذ مكانهققا داخقل

  لذاته اإلنسان عمتقم فيها رتاطبةشقاصية بقحعمتة يذدهنية 

الذاتي حيناا  ولو متتناا النظر يف أنفسنا، سقنار  كم من املرا  نسعمتاام االتصال

قضيناه يف التال، أو مبحاسبة أنفسنا نعمتيجة حايث مع شا   نقوم مبحاسبة يوم

سنا يف  أمر سنعمتاذ فيه قرارا،، أو تهيئة أنف أو العمتفكري أغلظنا عليه القول،عزيز علينا 

 للقا  شا  مهم نطرل عليه مشكلعمتنا 

االتصال الذاتي دهذا ال  عمتل  عقن االتصقال بقني األفقراد      إن 

 أي أن املرسققل واملسققعمتقبل شاصققية واحققاةه ذاتققي،انققسققوى 

إال انقه  .و ن فيه نسعمتاام نفس الرمقوز لالتصقال بقاآلخرين   

عمتم يف ذواتنا كتالية اتصالية معمتكاملقة  عالية نفسية ت

ودهققذه يانققا الرمققوز اللفظيققة واإلشققارا ، ونسققعمتاام فيهققا أح

  .التالية يتنى علاا  النفس بها

 

-Interاص  ااالتصققال بققني األشقق :ثانيققا،

Personal Communication  

ودهو االتصال املباشر ويترف باتصقال املواجهقة   

ويعمتم وجها، لوجه بني شاصني أو أكثر حيقث  

اخلاس، ويعمتي   واساحلم ااسعمتاافيه ميكن 

العمتفاعقل بقني دهقلال  األشقااص      دهذا االتصقال 

         (.Feedback)ملعمتلقيا والعمتترف على رجع
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واالتصال الشاصي دهو أفضل أشكال االتصال إذ ُيوّفر للاعمتصل فرصة العمتترف الفوري 

، ومن ثم تصقب  الفرصقة أمقام    (املعمتلقي)واملباشر على ماى تأثري رسالعمته على املعمَتَصل به 

يهها ةيث تصب  أكثر فاعلية أو إقناعا ة لعمتتايل رسالعمته وتوجا املعمتصل س

(6)

. 

 قس خصقائ  هلقذا القناط االتصقالي        .Barnlund  Dean c بارنلنقا   دين سي حادو

)فياا يلي ةعمتاثلم
(7)

: 

دهنقا  العمتصقورا  املشقرتكة     بقا ا،،  :والعمتواجا يف مكان واحاالعمتصورا  املشرتكة  .أ

 نأيتقين  دهقذا  وان واحقا،  موجودين يف مكيكونون بني شاصني أو أكثر  اليت تربط

االحعمتكقا   الوجود املادي لألشااص يف مكان واحقا القذي يققود إىل دهقذا النقوع مقن        

وهلقذا فقان االتصقال    . اإلنسقاني شرط مسب  ملثل دهذا النوع مقن النشقاط   دهو االجعمتااعي 

يصب  عالية شقبه مسقعمتحيلة بقني شاصقني مقن ثققافعمتني رتعمتلفقعمتني، وهلاقا لغعمتقان          

مشقققرتكة  ثالثقققة لغقققة، وال ميلكقققان انرتعمتلفعمتققق

كققذلك فققان شاصققني مققن نفققس  . فيهققا، انيعمتفادهاقق

االتصقال  لن يسقعمتطيتا مقن   الثقافة، وهلاا نفس اللغة، 

 . ا يكونا يف نفس املكان إذااملواجهي 

 القيت  قوم العمتصورا  املشرتكةت :العمتفاعل املركزي .ب

بني شاصني أو أكثر بعمتقوفري االععمتاقاد املعمتبقادل     تربط

 -والذي يسا  بالعمتفاعقل املركقزي   -بينهم يف االتصال 

 بصريال ما يسرتعي االنعمتباهز على يالرتكيتين  وذلك

املعمتحقاث   مإذ يققو  ،تريف،كاا لصل يف ااحمادثقة املو

ذلقك مقن    بإرسال رسقالعمته القيت ياقل متلومقا  أو غقري     

  .إشارا  بيايه أو نظرا  ذا  داللة

للشقا   بعمتلايحقا    يف التاليقة االتصقالية  ل املركقزي كقل مشقار     عمياُّ العمتفاو

تققوم  فحيناقا  . لعمتلايحا  القيت ققامها املشقار  اآلخقر    ذه اعرب اسعمتجابة مباشرة هل ،اآلخر

بائتة مسعمتحضقرا  العمتجابقل بتقرض بضقائتها علقى      

يققوم شقا    وققا  .زبونة فإنهقا تشقرل هلقا خصائصقها    

 ،م جهقاز الفيقايو لشقا  آخقر    اسقعمتاا طريققة ا بشرل 

ه، ومققا يصققب  دهققذا بققلرة للعمتفاعققل وتركيققز االنعمتبققا و

 لاله ذلك من تلايحا  لفهم الرسالة من ِقبل الطرفني 

يقعمتم العمتفاعقل املركقزي مقن خقالل       :تبقادل الرسقائل   .ا

ويف دهذا العمتبقادل يققاام كقل واحقا مقن      . تبادل الرسائل

املشققاركني لرخققر تلايحققا  يظققن متهققا ان اآلخققر      

ودهذه العمتلايحقا  سقعمتنقل   . سيفسردها كاا قصادها دهو

وكاا دهي احلالة يف املثقال  . ىل اآلخرالرسالة املقصودة إ

الساب  فان الذي يشقرل طريققة عاقل الفيقايو يققام      
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يفسققردها املعمتلقققي ويفهاهققا   انتلايحققا  يعمتوقققع  

 كاا يقصا 

ومقن ثقم فقان العمتفاعقل يققوم علقى        :وجها، لوجقه  .د

وبقه ميكقن اسقعمتغالل    ( وجها، لوجه)أساس مواجهي 

ن يواجققه املشققاركون أمجيققع احلققواس، وميكققن 

 .هم بتضا،بتض

 -الظققرف-الوضققع ف ،وأخققريا، :غققري حمكققم البنققا  .ه

غري حمكم البنقا ، إذ  يكون الشاصي لالتصال 

ال يوجقققا لرسقققائل االتصقققال الشاصقققي قواعقققا   

ةيث ميكن القول  بأنهقا مبنيقة علقى    يكاها،

وليس دهنا  ققانون لغقوي أو   . أو املضاون أو الشكل، ، من حيث العمتكرار أسس حمادة

فققا يلجقأ املعمتحقاث مقع     . نقوم بذلك بطقرق رتعمتلفقة   نانأادثاتنا، إذ تتبريي لكم حم

، أو يسقعمتاام اللغقة   وسقطي السعمتااام هلجة عامية، ومع آخقرين هلجقة    متينني أشااص

 .الفصحى، أو  لط بينها مجيتا

 

 : االتصال بني األشااص وظائ 

نقوان  عن وظائ  االتصال بني األشااص يف مقالقة بت   Condonكوناون   جون يااث

ي وظائ  لالتصال اللفظي تعمتاثقل  انوقا حااد فيها مث" عناما يعمتحاث الناس إىل الناس"

فياا يلي

(8)

 : 

الققذي ميكققن  ان  ودهققو االتصققال :Phatic Communicationاملشققاركة املعمتتاطفققة  . 0

ُنساايه باتصال اجملاملة، وفيه يعمتم تبادل الكلاا  كوسقيلة لفقعمت  أبقواب االتصقال،     

 .على دهذا السلال اإلجابةوال تنعمتظر  -  احلال؟كي-مثل العمتحية 

وقا تسأل عن األدهل، ثم تعمتحاث عن اجلو اجلايل، وقا يسأل سائل عن الصحة وجييبه  

ان وظيفة االتصقال دهنقا خلق     . اآلخر احلاا هلل متام، بيناا دهذا الشا  يكون متعمتال،

مقع  بتضقهم  ل صق وانوع من العمتتاط  املشرت  القذي يفقعمت  األبقواب بقني األشقااص ليعمت     

  .اآلخر البتض

ودهذه الوظيفة على عكس : Preventation of Communication منع االتصال  . 1

وبتا حوار حول موضوع ال . ، إذ يكون االتصال أحيانا دهافه غل  األبوابعمتهاسابق

تقول أو " ؟...على فكققرة، دهققل زر  كققذا"يتجبك قا تنعمتقل فجأة لعمتققول احمااثك 

وقا ال " دهذا غري متقول"أو ان تقول احماثك " أجادلك يف دهذا املوضوع نأال أريا "له 
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يكون قصا  تكذيبه، ولكنه يفهم 

  .اجلالة على دهذا األساس، فال يكال حايثه

-Record  (البقققث)العمتسقققجيل والنققققل   .3

Transmitting Functions    

مقققن وظقققائ  االتصقققال نققققل املتلومقققا    

 وتسققجيلها، حيققث يقققوم الفققرد بوظيفققة    

. مزدوجققة دهققي نقققل املتلومققا  وتسققجيلها   

قصة عن أسعمتاذ   Condonويروي لنا كوناون  

جامتي دأب لتاة أيام على تسجيل حماضقراته  

وإرساهلا إىل طالبه ليسعمتاتوا إليها من جهاز العمتسجيل، وذدهقب بتقا أيقام لقريى كيق       

سجلوا طالبه باوردهم قا تركوا على مقاعادهم أجهزة تسجيل لي أنتسري األمور، فوجا 

 . ااحماضرا 

دور دهذه الوظيفة يكون مفياا، يف العمتبادل األكثقر حيقادا، بالنسقبة     انودهنا يعمتض  لنا 

 اليت ال يعمتاا إىل تفاعل ورجع مباشقر ،للاتلوما  والرسائل اليت مقصادها ليس تتليايا

 إعقااد ومن األمثلة علقى مثقل دهقذا النقوع ااحماضقرا  التامققة، و       .العمتتلياا  إصاارمثل 

  .ار ومساعهااألخب

يصيب  أو األا الذي األذىودهو لاث نعمتيجة للغضب أو  :Catharsisاتصال العمتطهري .8

بقبتض   إمقا ويف التقادة نتباقر عقن ذلققك     .  عاطفيقا،  معقليقا، أ  ماملر ، سوا  كان بانيا أ

واألا، بالشقعمتائم أو   واألذىأو قا يقعمتم العمتتقبري عقن الغضقب     . اخل..يآآ –كلاا  مثقل آه 

ودهاف  إىل بيان،واألمثلة على ذلك ال يعمتاا . أو بعمتتابري الوجه نييالأو ةل  ا باللتنا 

  تتانيه أو  يصيبها أو يلذيها نأدهذه الوظيفة تطهري النفس البشرية مما ميكن  

    Instrumental Communication(  ذو الفائاة)االتصال الذرائتي .5

إىل يقي  دهاف ما، وةيث يسبب حاثا، ما،  اليت نعمتفوه بها وفيه تهاف اجلالة أو التبارة

تطلقب مقن    أنيوصقلك إىل املسقرل، أو    أن ن تطلقب مقن سقائ  العمتاكسقي    أومن أمثلعمتقه  

املقا ، فهقو اتصقال     بر كقو احضق اتطلقب مقن النقادل     أنأو  يفقعمت  البقاب،    أن مقا  شا 

مقققا   كذريتقققة لعمتحقيقققيسقققعمتاام 

  .نرياه

 

 Affective اتصال املشاعر التاطفي.6

Communication      
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ودهققو االتصققال الققذي تنقققل الرسققائل فيققه  

مشققاعر عاطفيققة جتققاه املسققعمتاع ويققاخل 

، اجملقامال   :من الوظقائ   ضان دهذا النوع

واإلعجاب والعمتتبري عقن   ،واملاي ، والعمتال 

أي شققكل مققن أشققكال املشققاعر مثققل    

العمتتققبري عققن مجققال لوحققة فنيققة أو قطتققة 

  .. موسيقية اخل

 

ن ن يكققوأميكققن   :Magicالسققحر  . 7 

لنقا   الاين  لكلاا  قوة سحرية، ويقامل

. بتاا، دهاما، يف العمتأثري السقحري للكلاقا   

فقا وص  القران الكقريم كيق  ققاوم    

الكققققافرون دعققققوة احلقققق  واععمتققققربوا  

فلاا جا دهم احلق  مقن عنقانا    "يف سورة يونس  تتاىل قال. دهي سحر مبني إمناكلااتها 

فلاقا جقا تهم آياتنقا     " تتقاىل ، ويف سقورة الناقل ققال    (12/7" )ن دهذا لسقحر مقبني  أقالوا 

، ويف احلقايث الشقري  ققول الرسقول صقلى اهلل      (27/13" )مبصرة قالوا دهذا سحر مقبني 

 ".من الشتر حلكاة إنمن البيان لسحرا و إن" :عليه وسلم

كالمقه  ان فالنقا  تنا التادية كثريا، ما نص  أحاديقث بتقض النقاس بقولنقا     ويف حيا

وحيناا نذدهب إىل السوق نتود مبشرتيا  ا نكن ةاجقة إليهقا نعمتيجقة     ذ،اساحر وأخ

 .شطارة البائع وسحر كالمه

 

دهنقققا  :  Rituals(  الشقققتائر)الطققققوس -4

بتض امللسسا  واملنظاا  واجلااعا  القيت  

ة، ويقعمتم اسقعمتااام   هلا طقوس وشقتائر خاصق  

ومقققن خصقققائ   . اللغقققة يف دهقققذا السقققياق

يعمتم تأديعمتهقا مقع اآلخقرين، ويف     أنها الطقوس 

مناسققبا  متينققة، وتققلدى بطريقققة متينققة، 

ن إ. وبعمتفاصيل خاصقة يقعمتم التنايقة بأدائهقا    

املعمتابع ملقا ُيتقرف ةلققا  القاراويب وطقرق      

الصققوفية وحلقققا  الققزار يف الققبالد التربيققة، 

النقققوع مقققن وظقققائ  يقققار  طبيتقققة دهقققذا 

االتصال
(8)

.  

 



22 
 

  Medio Communicationاالتصال الوسطي: ثالثا

االتصققال الوسققطي ُيسققااى  نأيققرى بتققض علاققا  االتصققال 

إذ يققع بقني    :يققع وسقط نقوعني مقن االتصقال      ألنهذا كده

القذي يقعمتم وجهقا،    ( االتصقال بقني األشقااص   )اتصال املواجهقة  

تقعمتم فيقه مثقل دهقذه     لوجه، وبني االتصال اجلاادهريي القذي ال  

من االتصال يشعمتال على بتض  ودهذا النوع. املواجهة املباشرة

االتصقال بقني األشقااص،    )من خصائ  النقوعني السقالفني   

)(واالتصال اجلاادهريي
(9)

.  

ويشعمتال االتصال الوسطي على االتصال السلكي من نقطة إىل أخقرى مثقل اهلقات ،    

فقالم التائليقة والعمتلفزيونيقة ذا  القاائرة     واألوالعمتلكس، والراديقو املعمتحقر ، والقرادار،    

ودهذا يتقين أيضقا ان االتصقال     .غريدها-يف حالة ااحمادثا   -واإلنرتنت والفاكس املغلقة

 .الوسطي، دهو الذي يعمتم من خالل وسط سلكي أو السلكي بني شاصني أو أكثر

وميكننا العمتترف على خصائ  دهذا القناط االتصقالي القذي جياقع بقني خصقائ         

 :ل املواجهي واالتصال اجلاادهريي من خالل ما يلياالتصا

بققني )كاتصققال املواجهققة  قلققيال االتصققال الوسققطي يكققونحجققم املشققاركني يف ف

ويف الغالب ان يكون املعمتلقي شاصقا،   -إذ ان املعمتلقني للرسالة عاددهم قليل ( األشااص

ع متروفني للاعمتصل، وتكون الرسقالة ذا  طقاب   املشاركون وكذلك يكون -واحاا، 

ثقافقة   ياملشقاركون فيقه ذو  مقا يكقون    عقادة  وخاص، فهي حمظورة على العمتتايم، 

 باتصال شاصي، وغالبقا، مقا يكقون االتصقال الوسقطي غقري       نيومرتبط،  مشرتكة 

 Unstructuredحمكم البنا   

(12)

  

إذ انقه ميكقن  ان   : ميعمتلك االتصال الوسطي بتض خصقائ  االتصقال اجلاقادهريي        

، وميكققن  ان يكققون  -كجاهققور اإلنرتنققت  – معمتجققانسيكققون مجهققوره غققري   

بتضقهم عققن   يقا، املشقاركون بقه بتيقاين مكان   

، حيث يسعمتقبلون نفس الرسقالة يف  اآلخر البتض

ققل  عمتالرسقالة تن  انوكقذلك فق  . أماكن معمتتادة

يف املتنققيني بهققا األفققراد مجيققع بسققرعة وتصققل 

وقققا يكققون املعمتصققل شاصققا، عاديققا، أو . انواحققا

إال انه سة أو ال يكقققون، يكون عامال، يف ملس

يسعمتاام قنوا  اتصال بادهظة العمتكقالي ، ودهقذا   

االتصققال مثققل االتصققال اجلاققادهريي يققعمتم فيققه     

-إلكرتونيقققققة)اسقققققعمتااام متقققققاا  فنيقققققة  

كالفقاكس   يف نققل الرسقالة  ( ميكانيكية

 . واإلنرتنت
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 العمتفاعلية الرقاية خصائ  الوسائل: 

لقارة علقى العمتواصقل عقرب أكثقر مقن      االعمتفاعلية الرقاية   الوسائل لتل أدهم خصائ 

حاسة مع إمكانية العمتفاعل وتوصيل رجع فوري مع إمكانية احلصول على متلوما  

                                                   .       ضااة وحايثة يف مجيع العمتاصصا 

 كاققا  أنهققا تققوفر إمكانيققا  خاميققة دهامققة يف جمققاال  العمتتلققيم والصققحة والعمتجققارة 

ولكقن  . عقن بتقا والعمتتلقيم  عقن بتقا      بوالعمتطبيب، وخصوصا انه باأ انعمتشقار العمتطبيق  

مشكلة دهذا النوع االتصالي تكان يف تكلفعمتقه  

التالية وضرورة حصول املعمتصل على مترفة أساسية 

باسعمتااام احلاسقوب واإلنرتنقت  ومترفقة بأساسقيا      

ومن خالهلقا ميكقن الوصقول إىل    . اللغة اإلجنليزية

مثقققل اسقققعمتقبال البقققث اإلذاعقققي  وسقققائل معمتتقققادة

والعمتلفزيقققوني واألفقققالم السقققيناائية والصقققحافة   

اإللكرتونية والعمتسجيال  املوسيقية ومصادر املتلوما  والعمتتبري عقن اآلرا  والعمتفاعقل   

  (Chatting Rooms )املباشر مع اآلخرين عرب غرف ااحمادثا 

 
 

 

 Mass   اجلاققادهريي االتصققال: رابتققا،

communication 

اجلاادهريي دهو عالية االتصقال القيت    الاالتص

تعمتم باسقعمتااام وسقائل اإلعقالم اجلاادهرييقة     

على توصيل الرسقائل إىل   ايف قارته ةعمتايزامل

مجهققققور عققققريض معمتبققققاين االجتادهققققا     

وسققيعمتم  دراسققعمته يف الفصققل    واملسققعمتويا ، 

 .الثاني

 

البيئققة يف التاليققة   -أدهايققة السققياق 

 :االتصالية

نققا الظققرف أو عنققا تتريفنققا لالتصققال اععمترب

البيئة االتصالية عنصرا من عناصر / السياق 

ويف عاليققة االتصققال  التاليققة االتصققالية،  
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التالية االتصالية ال تعمتم  انذلك .  لسياق الذي تعمتم فيه الرسالة أدهاية كبريةفنجا ان ل

فالسياق الثقايف أو االجعمتااعي أو السياسقي أو االقعمتصقادي ال ميكقن فصقله     .  يف فراغ

 .االتصال عن عالية

واالتصال اجلاادهريي  الوسطيوينطب  دهذا على مسعمتويا  االتصال املواجهي واالتصال 

مثقققل االتصققال عبقققر  األخققرىوينطبقق  بشققكل واضقق  علققى بتققض أنققواع االتصققال 

 International  واالتصقققال الاولققققي  Intercultural Communication الثققافققققا 

Communication. 

ن يصب  عامال، من عوامل جنال ألذي لاث فيه االتصال ميكن  ا" البيئة"السياق  انف

فكلاا كان السياق الذي يعمتم فيقه االتصقال ذا جوانقب مشقرتكة     .  االتصال أو فشله

 .بني املعمتصل واملعمتصل بقه، كلاقا كانقت فقرص النجقال للتاليقة االتصقالية أكقرب        

وهلقذا فقان   .لفاالتصال الذي يعمتم يف مطتم ليس كاالتصقال القذي يقعمتم يف بيئقة التاق     

وذلك .  جنال رسالة إعالمية يف جمعمتاع ما ليس بالضرورة جناحها يف بيئة أو سياق آخر

ن كل سياق له خصوصيعمته اليت ينبع بتضها من الثقافة املعمتايزة للاجعمتاع والظروف أل

 .اليت تعمتم فيها

 بني أساليب االتصال ومسعمتوياته وحجم مجهورهالتالقة 

: تريفا، ملسعمتويا  االتصال واليت تعمتاثل بأربتقة مسقعمتويا   قامنا يف الصفحا  املاضية ت

. االتصققال الققذاتي، االتصققال بققني األشققااص، االتصققال الوسققطي، االتصققال اجلاققادهريي

 (:1)وميكن متثيل مسعمتويا  االتصال بالشكل العمتالي رقم 

املسعمتوى األول االتصال الذاتي ياور يف الاائرة القيت   ان( أ-1)ونالح  يف الشكل أعاله 

 .نفس الوقت فيدهو شا  واحا ( املسعمتقبل)واملعمتصل به ( املرسل)متثل املعمتصل 

واملسعمتوى الثاني من االتصال ودهو اتصال املواجهقة بقني األشقااص يعمتضق  فيقه ان كقل       

واحا، ولعمتترب عن الرجع املباشر والرجع ان دائرة ميكن  ان متثل املعمتصل واملعمتصل به يف 

ب املكاني للاعمتصلني ودهو ميكن  ان يكون بني والعمتصاق الاوائر ميثل القر. الفوري

 .شاصني فقط أو جماوعة أشااص
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وققا يكقون   . إىل املعمتلققي  األخقرى فالاائرة املسهااة تشقري إىل املعمتصقل وتشقري القاوائر     

 (. ب-1شكل )املعمتصل به فردا، أو أفرادا، 

دهقو   فاملعمتصقل واملعمتلققي كاقا   " وسط"واملسعمتوى الثالث دهو االتصال الذي يعمتم عرب وسيلة 

 .اهلات ، وقا يكون املعمتلقني أكثر من شا  انيسعمتاام( جق-1)يف الشكل 

االتصال اجلاادهريي وقا وضتنا املعمتصل يف دائقرة مسقهاة بيناقا     ا املسعمتوى الرابع فهوأما

( د-1شقكل  )اجلاادهري يف رسوم رتعمتلفة األشكال واألحجام لعمتاثل طبيتة اجلاهقور  

ذا الشقكل  وسقيلة ويف دهق  /ويعمتم االتصال بها عقن طريق   

 .رمزنا لوسائل االتصال اجلاادهريي بالكعمتاب

دهذا الشقكل يف تفسقري املسقعمتويا  لالتصقال يطقرل       إن

تسااال، دهامقا، دهقو كيق  نفقرق بقني مسقعمتويا  االتصقال        

 وأساليبه؟

وال شك  ان هلذا السلال وجادهعمته ذلك ان مسعمتويا  االتصال 

تأخذ مسعمتوياتها بشكل أساسي من األساليب املسعمتاامة 

 .تصاليف اال

 أنهقا  سقنجا   فإننقا نعمتترف على أساليب االتصقال يف املسقعمتويا  السقابقة     انفلو حاولنا 

 :تعمتاثل فياا يلي

يعمتاثل أسلوب االتصال فيه بأنه اتصقال ذاتقي يكقون     :االتصال الذاتي: املسعمتوى األول

 .املعمتِصل واملعمتَصل به شاصا، واحاا،

لوب االتصال فيقه بكونقه اتصقاال،    يعمتاثل أس :االتصال بني األشااص:  املسعمتوى الثاني

 .مواجهيا، وسيلعمته األلفاظ واالتصال غري اللفظي

أو "و يقعمتم أسقلوب االتصقال فيقه عقن طريق  وسقط         :االتصال الوسطي:  املسعمتوى الثالث

مقع االتصقال املقواجهي يف     -كاقا أشقرنا  -يلعمتقي وفهو يعمتجاوز االتصال املواجهي " وسيلة

 .بتض اخلصائ 

 

 

 

 

 :االتصال اجلاادهريي: املسعمتوى الرابع

عقن طريق  إحقاى وسقائل االتصقال اجلاقادهريي ودهقي         إالوال يعمتم أسلوب االتصال فيقه  

 .وسائل اإلعالم

. ودهكققذا ميكننققا القققول ان املسققعمتويا  واألسققاليب االتصققالية ميكققن  ان تعمتطققاب  

وميكننا القول ان األسلوب بالنسبة لكل مسعمتوى مقن مسقعمتويا  االتصقال السقابقة     

جردنقا املسقعمتوى االتصقالي مقن األسقلوب االتصقالي القذي         وإذا. ا، أساسيا، هلقا يتعمترب مميز
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على سبيل املثال لو ا يقم الكاتقب بنشقر مقالعمتقه    . يسعمتاامه فانه لن يصب  كذلك

مجادهريية كالكعمتاب أو اجلرياة أو اجمللة، فان املسقعمتوى االتصقالي    إعالمعرب وسيلة 

يققرأ مقالعمتقه علقى أصقاقائه      انذ ميكقن  إ. لن يرتفع إىل مسعمتوى االتصال اجلاادهريي

ميكننقا   إذا. فينعمتقل اتصاله إىل مسعمتوى اتصقالي آخقر ودهقو االتصقال بقني األشقااص      

 .رالقول ان تغيري أسلوب االتصال قا نقل االتصال من مسعمتوى إىل مسعمتوى آخ

( أو الوسقيلة )وميكننا ان نقسم االتصال من حيث األساليب وحسقب اسقعمتااام الوسقط    

 :ااإىل نوعني ده

 .الذي ال يعمتم فيه اسعمتااام واسطة تتني املعمتصل لعمتوصيل رسالعمته :النوع األول

الذي يعمتم فيه االتصال بوسيلة مساعاة سوا  أكانت دهاتفقا، أو كعمتابقا،    :والنوع الثاني

 .اخل.. أو جرياة أو جملة أو مذياعا،

 :التقسيم األساليب اليت تسعمتاام يف مسعمتويا  االتص(1)وميثل الرسم العمتالي شكل 

 

 

 

 

 :االتصال وحجم اجلاهور

نقربط بقني مسقعمتويا  االتصقال وحجقم اجلاهقور ألمكننقا تقسقيم          أندهذا ولو حاولنقا  

االتصال إىل أقسام فرعية جاياة، وخاصة يف إطار االتصال املقواجهي القذي ميكقن  ان    

واالتصقال بقني األفقراد    ( بقني شاصقني  )ينقسم إىل سعمتة أقسام ودهي االتصقال الثنقائي   

ال بني اجلااعة ذاتها واالتصال بني اجلااعا  واالتصال يف املنظاا  ثقم أخقريا،   واالتص

 .(اخلطابة) االتصال باجلاهققور
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وختعمتل  دهذه األنواع مقن حيقث حجقم املشقاركني يف التاليقة االتصقالية وعلقى دهقذا         

 :األساس ميكننا تقسيم االتصال إىل عاة أنواع

 .ودهو يعمتم بني شا  واحا Intra-personal Communication االتصال الذاتي . 0

ودهققو االتصققال الثنققائي بققني   Dyadic Communicationاالتصققال بققني شاصققني. 2

 .شاصني

ودهقو القذي يقعمتم بقني       Interpersonal Communicationاالتصال بقني األشقااص   . 3

 . جماوعة من األفراد كاألسرة   أو جماوعة أصاقا 

ودهو يقعمتم بقني مجاعقة      Intragroup Communicationاتصال بني اجلااعة ذاتها . 8

 .حمادة مثل مجاعة التال، مجاعة النادي أو ما شابه

ودهقو اتصقال يقعمتم بقني       Inter-group Communicationاالتصال بقني اجلااعقا    . 5

 .رياضي اناعمتلفة يف مهرجاملرياضية الفرق الأكثر من مجاعة، مثل اتصال 

ودهقو االتصقال القذي يقعمتم       Organizational Communicationاالتصال العمتنظياي . 6

 .داخل امللسسا  واملنظاا  أو الذي يعمتم بقني امللسسا  املاعمتلفة

ودهقو اتصقال يشقال      Public Communication( اتصقال عقام  )اتصقال بقاجلاهور   . 7

مجهورا، يف حجاه أكرب من حجم اجلااعة ونوعية مجهوره غري معمتجانس مثقل زوار  

ام، أو الذين يذدهبون لالسقعمتااع إىل خطقاب يف نقاوة    املسرل، أو مشادهاي كرة الق

 .مجادهريية

ودهو االتصال الذي يسعمتاام وسقائل   Mass Communicationاالتصال اجلاادهريي . 8

 .اإلعالم اجلاادهريي ملااطبة أفراد اجملعمتاع

ان العمتسلسل يف دهذه األنواع يتكس حجم املشاركني يف التالية إذ يباأون من فقرد  

 (.  3 -انظر الشكل .  )نيحعمتى ينعمتهوا مبالي

 

 :طرق أدا  االتصال
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ودهكققذا . يققعمتم تأديققة االتصققال مققن خققالل الرمققوز

ميكننا القول بان الرسالة يعمتم أداادها بتاة أنواع 

مققن الرمققوز إذ ميكققن  ان تكققون أحققا األنققواع   

  :العمتالية

 .فقا تكون رموزا، لفظية مثل الكالم* 

وقا تكقون رمقوزا، غقري لفظيقة إذ ققا تققع       * 

 :ت الشرائ  العمتاليةي

وقا تكقون رمقوزا، صقورية مثقل صقورة        .1

 .الشا  أو الرسم البياني أو الرسم

وقققا تكققون رمققوزا، لونيققة مثققل اسققعمتااام األلققوان يف الصققحافة أو العمتلفزيققون أو    .2

 .السيناا أو الزي

 

 .وقا تكون رموزا، صوتية مثل املوسيقى أو قرع الباب أو النحنحة  .3

رمققوزا، حركيققة مثققل األفققالم املعمتحركققة والصققور يف العمتلفزيققون،  وقققا تكققون  .4

 .وحركا  اليا والرأس واإلشارة بالتني وغريدها

وحيناا ننعمتقل إىل تقسيم االتصال من حيقث طريققة األدا  فانهقا تنقارا يقت      

 :األنواع العمتالية

 : Speech Communication"اتصال الكالم"االتصال اللفظي . 1

ودهقذا األسقلوب يف توصقيل    . م عن طري  اسعمتااام اللغة املنطوقةودهو االتصال الذي يعمت

ميكقن  ان  ( أدهقال، وسقهال،   )فتبارة . يسعمتاام األلفاظ املنطوقة والرموز الصوتيةالرسالة 

 .ذا  مالوال  أخرى بعمتغيري نربة الصو  تصب 

 

 :ودهذا االتصال غالبا، ما يعمتم وجها، لوجه وياخل يت دهذا النوع

  Dyadic Communication(الثنائي)االتصال بني شاصني 

 Intra-group Communicationواالتصال داخل اجلااعة 

 Inter-group Communicationواالتصال بني اجلااعا  

 Public Communication( باجلاهور)واالتصال التام 

 .والنوع األخري دهو الذي ياخل يف التربية يت باب اخلطابة

من االتصال ال ميكقن  ان يقعمتم مبتقزل عقن طقرق األدا        وال  فى علينا ان دهذا النوع

 .واإلشارا  غري اللفظية مثل احلركة  األخرى

ويطل  عليه أحيانا اللغة :   Nonverbal Communicationاالتصال غري اللفظي . 1

 The silent languageالصامعمتة
(11)

وينطب  االتصقال غقري اللفظقي كاقا يقرى رانقاال        
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إذ تشقال تتقبريا  الوجقه    : على ظادهرة ذا  مقاى واسقع   Randall Harrisonدهاريسون 

اخل .. واالميا ا  واألزيا  والرموز، والرق  والربوتوكوال  الابلوماسية والتن 

(12)

. 

عرضا، ألصناف اإلشارا  غري اللفظية واليت يرى  أنهقا تققع     Harrisonويقام دهاريسون 

 :يت الشرائ  األربتة العمتالية

حيث ترتاول اإلشقارا  غقري اللفظيقة مقن      Performance Codeألدا  ا" رموز"شفرا   .أ

حركا  اجلسقا مثقل تتقبريا  الوجقه، وحركقا  التيقون واالميقا ا  وإىل شقرلة         

مثققل نوعيققة الصققو ، الضققحك، " شققبه اللغققة"فرعيققة أخققرى ودهققي ظققادهرة ُتتققرف بققق 

 .اخل... والنحنحة، والكحة

ان تربز اإلشارا  غري اللفظية ضان   حيث ميكن :االصطناعية" الرموز"الشفرا   .ب

سيطرتنا كاسعمتااامنا للاالبس، ومسعمتحضرا  العمتجايل، األثاث، واألشقيا  الفنيقة،   

والرموز املتربة عن املكانقة لننسقان، واملتاقار وغقري ذلقك ودهقو اتصقال غقري لفظقي          

 .مكال للرسالة اليت نقوهلا

للفظية عن االخعمتيارا  والرتتيقب  حيث تنبع اإلشارا  غري ا:  إعالمية" رموز"شفرا   .ا

 .واالبعمتكارا  خالل اسعمتااام الوسائل اإلعالمية المكانياتها وتقنياتها

على سبيل املثال ميكن  ان يربز ااحمقرر الصقورة بطقرق عقاة، إذ ققا  عمتقار الصقورة        

ويف السيناا مثيقل دهقذا إذ ميكقن     . أبيض وأسود أو ملونة، وقا  عمتار صورة أو رمسا،

وميكنققه ان يضققي  . أو لقطققة طويلققة Close-upاققرا لقطققة مقربققة  ان  عمتققار امل

املوسيقى أو املقلثرا  الصقوتية وققا يتيقا ترتيقب      

 .لقطاته بأسلوب جايا
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حيث تنبث  اإلشارا  غري اللفظية من اسعمتااامنا للوققت   :الظرفية " الرموز"الشفرا   .د

ومن خالل ترتيب املعمتصلني واألشيا  حوهلم. واملكان

(13)

.  

ومثققال .. مثلققة ذلققك يف اسققعمتااام الزمققان ان تققرت  شاصققا، ينعمتظققر  لفققرتة طويلققة وأ

يقعمتم ترتيقب    انو اسعمتااام املكان ان جتلس بتياا، عن شا  تترفه أو تاير له ظهر ،

 .الزوار حسب أدهاية مناصبهم

وقا عرفت البشرية االتصال غري اللفظي منذ وجوددها، وكان أحيانقا عقامال، مسقاعاا،    

رتاث التربقي  الق ن جنقا يف  أميكن  و. نا أخرى كان عامال، أساسيا، فيهلالتصال وأحيا

يف  وخاصقة مقا طرحقه اجلقاح      أمثلة كثرية تال على أدهاية االتصال غري اللفظقي، 

وما تبته فيه اآلخرون كعمتاب البيان والعمتبيني 

(14)

. 

ه يف نفقس  انق وكان الترب يرون العمتاثيل ةركة األصابع، دهو نوع مققن الققققول، أي   

عمتوى االتصال اللفظي ولق  وظيفعمته ولتل احلايث النبقوي الشقري  العمتقالي خقري     مس

عقن القنيب صقلى اهلل عليقه وسقلم       -رضي اهلل عنه-عن سهل بن ستا "  :مثال على ذلك

 ".ا وكافل اليعمتيم يف اجلنة دهكذا، وقال بإصبتيه السبابة والوسطى أن: قال
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إذ اععمتقرب االتصقال باإلشقارة    " بإصقبتيه  وقال " ويلفت النظر يف دهذا احلايث ما جا  فيه 

                                                          .قوال،

 :بني االتصال اللفظي واالتصال غري اللفظي

االتصال اللفظي واالتصال غري اللفظي جيب ان ينظر إليهاا  أنيرى كثري من الباحثني 

قادني ةثي اخلاص   Birdwhistellسل  ويقول بريدوي. كوحاة غري قابلة لالنفصال

                                                                    أنينإىل نقطة ودهي 

أنظاقة    Kinesicلست بتا دهذا راغبا، يف تساية كال، من األنظاة اللغويقة واإلشقارة   

األنظاة اللغويقة   بانفان كل البيانا  اليت با  تظهر لي  بأنها تليا القناعة . اتصال

 دهي أنظاة اتصالية واإلشارية

وان انبثاق النظام االتصالي ميكن يقيقه من خالل عالقعمتهاقا املعمتااخلقة،    أساسية، 

 Modalities Sensoryحسيةومع أنظاة مقارنة من مناذا 
(51)

. 

 

املهام اليت يلديها السلو  االتصالي غري اللفظقي مقن    Mark Knappمار  ناب شرل وي

 :من خالل ما يلي  وذلك –سلبا، أو إجيابا  -ل عالقعمته بالسلو  اللفظي خال

ومثقال  . حيث يقوم االتصال غري اللفظي بإعادة ما قلناه لفظيا،: العمتأكياوالعمتكرار . أ

ذلك كويعمتم . ثم تشري إىل موضته" دهنا: "ذلك حيناا تقول لشا  عن وجود شي  ما

مثقال  ( الكالميقة )الرسائل اللفظيقة   باسعمتااام االتصال غري اللفظي للعمتأكيا على

يقوم الشا  بالرتكيز صوتيا، على كلاا  متينة أثنا  حايثقه ليلكقا    انذلك 

أدهايعمتها، وقا يصاحب ذلك تتبريا  الوجه الاالة علقى  

 . العمتأكيا على الرسالة اليت يريادها

ميكن للسلو  غري اللفظي ان يناقض : العمتناقض. ب

ة مثل املاير الذي السلو  اللفظي، وأمثلة ذلك كثري

له أوراقا، متينة أمام زبون،  يطلب من موظفه ان لضر

ثققم يقققوم بإعطائققه إشققارة مققن عينققه بققأال لضققردها، 

األوراق غقري   انلقه   ويتود املوظق  أمقام مقايره ليققول    

واملوظ  يف دهذه احلالة تلقى رسالعمتني األوىل . موجودة

 اللفظية، والثانية دهي غري لفظية واليت كانت أكثر

 .تصايقا، وثقة بالنسبة للاوظ 

. يكققون بققايال، لالتصققال اللفظققي انميكققن لالتصققال غققري اللفظققي : البققايل .ا

 .فعمتتبريا  الوجه أحيانا ُتغين عن االتصال اللفظي
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ميكن لالتصال غري اللفظي ان : العمتكايل .د

يكون مكاقال، أو متقاال، للرسقائل اللفظيقة     

ا ، مثل االبعمتسامة بتا ان تطلب شيئا، مقن شق  

تضرب املنضاة بتا ان تعمتفقوه بتبقارة    انأو مثل 

 .ما

 انميكن لالتصقال غقري اللفظقي    : العمتنظيم .ه

االتصققالي بققني . يقققوم بعمتنظققيم وربققط العمتققاف  

حركة الرأس أو التينني أو تغيري املكان إىل مكان آخر،  :ومثال ذلك. املشاركققني

تتعمتقرب وظقائ     أو إعطا  إشارة للشا  ليكاقل احلقايث أو يعمتوقق  عنقه كلقها     

تنظياية يقققوم بهققا االتصال غيقر اللفظي

(16)

. 

دهذا وقا أدر  اجلاح  بتض وظائ  االتصال غري اللفظي حيناا أوضق   ان اإلشقارا    

 :يق  ما يلي

 .متاونة اللف  للعمتتبري عن املتاني. 1

 . العمتتبري عن متان ال يسعمتطيع املر  متها اسعمتااام اللف . 2

جابا  التاطفية العمتتبري عن االسعمت. 3

(17)

. 

ودهكذا نرى ان الوظيفقة األخقرية ا ينعمتبقه هلقا البقاحثون القذين درسقوا االتصقال غقري          

 اللفظي 

 
 رتعمتلفة ودالال  الياين حركا 

إىل تقسقيم االتصقال    اليت بعمتقا  عليهقا ميكقن    ويوض  اجلاول العمتالقي اسعمتااام الرموز

 (:3 رقم)أنواع يف اجلاول عاة 
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 .أدا  االتصال أو اسعمتااام الرموز للعمتتبري عن الرسالة( 1)جاول رقم 

أنواع االتصال 

 من

حيث طريقة 

 األدا 

 الوظيفة
 املسعمتاامة الرموز

 للعمتتبري عن الرسالة

 أمقثققلة

ي
ظ

ف
ل

ال
ل 

ا
ص

ت
ال

ا
 /

ن
مل

ا
و

ط
ا-ق

ب
و

عمت
ك

مل
 

 توصيل رسالة

 كعمتابيا -شفويا 

أحقرف   -رموز اللغقة املنطوققة  

 املكعمتوبةاللغة 

 حايث بني شاصني

العمتااطقققب  /مقالقققة يف جملقققة 

 باإلنرتنت

ل 
ا
ص

ت
ال

ا
ري

غ
 

ي
ظ

ف
ل

ال
 

 اتصال األدا  

العمتكقققققرار :لقققققق 

 البقققايلووالعمتأكيقققا 

 العمتناقض والعمتنظيم 

اإلشارا  اليت التاخل ضقان  

مثقل  -غري لفظيقة  -الكالم 

احلركققققققا  واأللققققققوان   

 واألصوا  والصور والرسوم

 ياالتصال السلو 

 غري اللفظي

 

 إعالمي اتصال

يعمتم عقن طريق  االخعمتيقارا     

والرتتيقققب واالبعمتكقققار يف  

 اسعمتااام وسائل اإلعلم

لقطة  ئيار املارا السينااياخعمت

أو لقطقققققة  Close-upمقربقققققة 

وميكنققه ان يضققي  . طويلققة

 املوسيقى أو امللثرا  الصوتية 

 مكال اتصال

اسققققققققعمتااام املالبققققققققس 

 ومسعمتحضرا  العمتجايل

/ ترسأزيا  متينة للاناسبا  ال

العمتاققرا أو ملسسققا    / احلققااد 

 الكشافة اخل/متينة للشرطة 

 االتصققققققققققققققققققققال

 العمتنظياي /الظريف
 اسعمتااام الوقت واملكان

واألشققققيا   اجللققققوس ترتيققققب

 وتنظيم املواعيا

 اتصال عاطفي

 ملسا  اليا  /اإلشارة بالتني

اسقققعمتااام / تتقققابري الوجقققه 

 اللون

العمتتبري عن املشاعر جتاه شا  

 آخر

 

 االتصال من حيث اجلاهور املسعمتهاف والرسالةأنشطة 

ميكننا احلايث عقن أنشقطة رتعمتلفقة لالتصقال حسقب طبيتقة اجلاهقور املسقعمتهاف         

وسوف يواجه دارسو االتصال مصقطلحا  عايقاة مثقل االتصقال     . والرسالة املوجهة إليه

 Politicalواالتصقققال السياسقققي   Intercultural Communicationعقققرب الثقافقققا  

Communication   واالتصقققال القققاوليInternational Communication  واالتصقققال

اإلضافة  إىل أنواع كثرية من االتصقال  ب Organizational Communicationالعمتنظياي 

واالتصال التلاقي واالتصقال   ( الرتبوي)املهين مثل االتصال الصحي واالتصال العمتتلياي 

 .اخل.. الزراعي

ل يعمتم تصنيفها من حيث نوع الرسقالة املوجهقة مقن جهقة،     ودهذه األنواع من أنشطة االتصا

-ودهقي تسقعمتاام إحقاى مسقعمتويا      . ومن حيث طبيتة اجلاهور املسعمتهاف من جهة أخقرى 



34 
 

ودهنقا  . املقواجهي، والوسقطي، واجلاقادهريي   : أساليب االتصال الثالثة القيت يقاثنا عنهقا   

 :االتصال دهذه ألنشطةسنقام تتريفا، موجزا، 

  االتصال عرب الثقافا Intercultural Communication  

االتصال عرب الثقافا  بأنه عبارة عقن العمتفاعقل القذي يقعمتم بقني       Sitaramيترف سيرتام 

أعضا  من ثقافا  رتعمتلفة مهاا تراوحت ضآلة أو ضاامة دهذه االخعمتالفا ، ودهو يشقال  

ن ومققن ثققم فققا   .  من ثقافقة أخقرى  ( معمتصال، به)عادة شاصا، معمتصال، من ثقافة ما ومعمتل  

عالية االتصال دهققي عالية ذا  اجتادهني

(01)

.  

إذ يعمتفاعقل املعمتصقل مقع    . يف مسقعمتوى الثقافقة   هويأخذ االتصقال عقرب الثقافقا  مكانق    

 انفهاا يعمتأثر. عمتاائهاا إىل أمةان، أكثر من املعمتصل به باععمتباردهاا عضوين يف ثقافعمتني

ودهذا االتصال أقل رمسية من غقريه، إذ  . مبا تتّلاا من الثقافة أكثر من االنعمتاا  القومي

يقعمتم االتصقال    انيسعمتاام أي مسعمتوى من اللغة يوفر سبل العمتفادهم بينهاقا، ويف الغالقب   

شاصيا، بأسلوب االتصال املواجهي

(22)

يا إىل انذ زائقر مقن اسقب   ، وأمثلة ذلك حايث أسقعمتا 

أو حقوار  . أو حايث سائ  من لبنان مقع مقاير الفنقاق يف فيناقا    . تالميذ يف جامتة أردنية

سائ  عربقي مقع القاليل السقياحي عقن آثقار رومقا، كلقها أمثلقة علقى االتصقال عقرب             

أو . يا إىل تالميقذ يف جامتقة أردنيقة   انسقب االثقافا ، وأمثلة ذلك حايث أسعمتاذ زائر مقن  

ئ  مققن لبنققان مققع حققايث سققا

أو حقوار  . ماير الفناق يف فيناا

سقققائ  عربقققي مقققع القققاليل  

السياحي عن آثار روما، كلها 

أمثلققة علققى االتصققال عققرب    

 .الثقافا 
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وتعمتجسققا ظققادهرة االتصققال عققرب 

الثقافققا  بشققكل كققبري يف   

دول اخلليج التربي نظرا، لوجقود  

جاليققا  كققبرية ذا  ثقافققا    

رتعمتلفة آسيوية وأوروبية، تقوم 

باالتصققال مقققع  ه اجلاليققا   دهققذ 

وقا جنا نعمتيجة االتصقال  . الترب

عرب الثقافا  تأثريا، كبريا، على 

اللغة التربية، حيث يقوم الترب 

بعمتتقققايل أسقققلوب كالمهقققم   

بأساليب خاطئة للعمتفادهم مع تلك 

الثقافققا  ومثققال ذلققك احلقققوار    

العمتالي بني أمحقا ودهقو يرمقز إىل    

ويرمقز   قانإلنسان التربقي، و خق  ا

حوار حقيقي مت نقله عقن حقايث مت يف اإلمقارا  بقني     ودهو " تاكسي آسيوي  إىل سائ 

 :مواطن وآسيوي

 .يف متلوم خرب شرطة من شان سيارة تاكسي صبغ أنت انخ: أمحا

نا مقا يف فلقوس   أيقول  أرباب، أربابنا يف خرب بتا يرول عنا أدهذا واجا مشكلة : انخ

 .نا يف فلوس صبغأ انمن سان صبغ قول من س

 . أربابكم يف تاكسي  :أمحا

 .ميكن يف سبتة تاكسي أربتة سيارة يف حجز: انخ

 .أنت يف فاياة يف تاكسي: أمحا

التاليقة   أندهذا احلوار ال لعمتاا إىل توضي  إلظهار كيق   . فاياة يف أول أحسن: انخ

 .االتصالية عرب ثقافعمتني أثر  على اسعمتااام اللغة التربية

 

   International Communication الاولي االتصال

نتيب يف عاا مفعمتول احلاود وبه تناال أشكال رتعمتلفة من االتصال عابرة حقاود        

 .الاول ومعمتجاوزة عوائ  الثقافا 

تفريققا، بقني طبيتقة االتصقال القاولي واالتصقال عقرب             Sitaramيققام سقيرتام   و   

الثقافققا 

(19)

 :ليطبيتة االتصال الاو تعمتحادومن خالل دهذه الفروق  ،

 .يعمتضان االتصال الاولي موقفا، سياسيا، أكثر من كونه موقفا، ثقافيا،. 1
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ومجهوره كبري وعادة دهو عبارة عن أمم أكثر مقن  . ودهو اتصال على مسعمتوى قومي. 2

 .كونه اتصال بني مجاعا  صغرية أو أفراد

األمققم باالتصققال للعمتققأثري علققى الققعمتفكري   يممثلقق  ويف بتققض األحيققان يقققوم بتققض

 .للبتض اآلخر السياسي

بيناا لاث االتصقال القاولي بقني أفقراد مقن شقتبني أو أكثقر فقان االتصقال عقرب           . 3

 .الثقافا  لاث بني أفراد من ثقافعمتني أو أكثر

واالتصال الاولي عادة دهو تفاعل لاث بني أفراد من أمعمتني رتعمتلفعمتني أمقا االتصقال   . 4

  .عرب الثقافا  فهو قا لاث بني شاصني من نفس األمة

كانت دهنا   وإذا على احلاث السياسي ألمة أخرى،دولة دهاف االتصال الاولي تأثري . 5

وسقيكون  . ذا  طبيتقة سياسقية وحكوميقة    تكقون  نهاإحواجز ملثل دهذا االتصال ف

ملعمتصقل وجلاهقوره   ا لكقل مقن    التامل امللثر يف مثل دهذا العمتفاعل دهقو االجتقاه الققومي   

 التصبية/ية والترقية املركزيةلفروق الثقافا يرجع إىل أكثر من كونه

ومجهور االتصال الاولي عادة مقا يكقون متروفقا،    . االتصال الاولي يف أغلبه رمسي. 6

للاعمتصل،وليس ذلك يتين ان يترف كل واحا من اجلاهور شاصقيا،، ولكنقه يتقرف    

ويف حاال  االتصال الاولي اليت تعمتضان تفاعال، مواجها، . بالعمتأكيا إىل من يوجه رسالعمته

(Face to Face )  ، فانه اتصال رمسي، يكون بشكل معمتتاا وماروس وغري واضق

ومن أمثلة ذلك اإلذاعا  اخلارجية، فاإلذاعا  اخلارجية موجهة إىل مجهور حماد للعمتقأثري  

وامللمترا  الاولية اليت  واخلطوط الساخنة بني راسا  الاول. على تفكريدهم السياسي

 .لضردها راسا  الاول

 ونالاولي واعني مبصاحل بالددهم، ودهقم يسقعمتتال   ومجهور االتصال نويكون املعمتصلو

تتققققبريا  داعاققققة لصققققورة 

اإلذاعقا    فقان وعقادة  . بالددهم

األجنبيقققققة عقققققرب البحقققققار   

وااحمادثقققققا  الابلوماسقققققية ،

وغالبقا،  . تتكس تلك املظقادهر 

تكقققققون الوسقققققائل   مقققققا

امليكانيكيقققققققققققققققققققة 

وغقققققققري وااللكرتونيقققققققة 

الشاصققية أكثققر اسققعمتاااما،  

لققققاولي مثققققل يف االتصققققال ا

 . اسعمتااام الرسائل والصح  واإلذاعة

واإلذاعقة   السقعمتااام العمتلفزيقون   هاعاسق تاعلقى  األبقواب   نآلتفعمت   األقاار الصقناعية ا و

  .كوسيلة اتصال دوليةواالنرتنت 

 صر مؤسسو حركة عدم االنحيازانهرو وسوكارنو وعبدالن
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و قققن نتقققرف ان العمتوجهقققا    

الاولية اآلن تسقعمتهاف اجلاهقور   

التربققي وخاصققة بتققا أحققااث   

يف الواليققققا   2221سققققبعمتارب 

إىل  2222عقام ة مما قاددهقا  املعمتحا

البققا  ةالققة دعائيققة دوليققة   

إذاعية  FMحمطةباأتها بإطالق 

ودهققي تبققث علققى ( سققوا)امسهققا 

قطهقا أقطقار   عمتوتلماار السقاعة  

عربيققة عايققاة،كاا باشققرة   

، كاقا باشقر  إسقرائيل ببقث     2224فربايقر   في قناة احلراة الفضقائية باللغقة التربيقة   

،واليوم ميكننا معمتابتة التايا  2222يونيو/من أيار حمطعمتها الفضائية بالتربية اععمتبارا

من الفضائيا  القيت تققام بقرامج بالتربيقة مثقل روسقيا وبريطانيقا وفرنسقا وايطاليقا          

  .والصني وكوريا  وايران وغريدها الكثري 

املعمتصقل مقن قيامقه    وتتعمتاا طبيتة االتصال الاولي واالتصال عرب الثقافا  على دهقاف  

لسائ  ةوار عادي مع دليله السياحي عن السوق وطبيتة القبالد  فقا يقوم ا. باالتصال

اليت يزوردها، وقا يقوم كذلك يف مناسقبة أخقرى باحلقايث عقن بقالده وقضقايادها مقع        

نفس الاليل ويف احلالة األوىل يكون اتصاله اتصاال، عرب الثقافا ، ويف احلالة األخرية 

  .االتصال الاولي إطارياخل اتصاله يف 

كاا بيانقه ريعمتشقارد    الاولي االتصال همذلك الترض ميكننا الوصول إىل فومن خالل 

 :بقوله  Richard Merritمرييت 

 ، يشال تلك العمتفاعال  اليت تأخذ مكانهقا عقرب احلقاود القوميقة أو أي مكقان آخقر       "

خالل عامل ققومي ولكنهقا   

البيئة اليت تعمتم فيها  ىتلثر عل

 .العمتفاعال  الاولية

أحااثا،  ويشال دهذا العمتتري 

معمتنوعقققة مثقققل املفاوضقققا   

الابلوماسققققية، واجتادهققققا   

العمتجارة والعمتضقام القيت تقلثر    

-على ميزان مقافوعا  األمقة  

الاولقة، واحلاال  الصحفية 

الققيت تتباققس السققكان ضققا   

التققاو األجققنيب، والعمتحققول يف 
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تاف  املهاجرين واالحعمتالل التسكري

(20)

. 

 إلى Thomas L. McPhail مكفيقل .يشقري مصقطل  اإلعقالم القاولي عنقا تومقاس ل      

العمتحليل الثققايف واالقعمتصقادي والسياسقي واالجعمتاقاعي والقعمتقين للناقاذا االتصقالية        

ويركقز اإلعقالم القاولي بشقكل أكقرب علقى اجلوانقب التامليقة         . وآثاردها بني الاول

لوسائل اإلعالم واألنظاة االتصالية والعمتكنولوجية أكثر من الرتكيز على اجلوانب 

ومنقذ تسقتينا  الققرن التشقرين امفقض مسقعمتوى حضقور        . الوطنيقة  ااحملية أو حعمتى

احلقاث األول  . القضايا التاملية يف اإلعالم بشكل كبري وذلك بسبب حاثني أساسني

كان نهاية احلرب الباردة والعمتغريا  اليت نعمتجقت عقن تلقك النهايقة، أمقا احلقاث الثقاني        

سعمتوى التاملي من أجل ترسقي،  فكان ارتفاع حجم العمتبادل االقعمتصادي بني الاول على امل

وا تكن عالقة العمتبادل بني الاول اقعمتصادية فقط بل كان . فكرة االقعمتصاد التاملي

 :ويطرل دهذا البتا الثقايف سلالني أساسني. هلا بتا ثقايف أيضا،

ة املضاون األجنيب املعمتضان يف عالية العمتبادل الاولي الثقايف قياسقا، إىل  بما نس. 0

 لية، ومسعمتويا  اسعمتيتابها واسعمتهالكها، مضاون الثقافة ااحم

مقن خقالل الكعمتقب، أو    ) كي  يعمتم نقل وتوزيع ذلك املضاون الثقايف األجنيب . 3

(" السيناا، أو املوسيقى، أو العمتلفزيون، أو اإلعالنا ، أو اإلنرتنت 

(30)

. 

تعمتغري طبيتة اإلعالم الاولي وظقروف عالقه تبتقا، للاقعمتغريا  الاوليقة، فبتقا احلقرب        

اردة كان أغلب االدهعمتاام منصبا، على أشكال سيطرة احلكومقا  علقى وسقائل    الب

اإلعالم وأثر احلكوما  وغريدها من القوى الضاغطة يف حرية العمتتبري، أو حرية العمتاف  

وكانت مضامني غالبية وسقائل  . احلر للاتلوما  أو املتلوما  التابرة للحاود الاولية

ام مادتهقا ضقان متادلقة العمتضقاد بقني الغقرب       اإلعالم يف تغطية األحقااث الاوليقة تقق   

ويف الفرتة الرادهنقة ميكقن الققول ان اإلعقالم     ... والشرق، الشيوعية مقابل الرأمسالية

الاولي يف حالة تغري مسعمتار، فالفراغ الذي خلفه سققوط االيقاد السقوفييت مت تتبئعمتقه     

عمتسقارع باجتقاه   اليت تضقانت االنقاماجا  االقعمتصقادية وال     -مبناخ احلعمتاية االقعمتصادية

وققا حوالقت تلقك احلعمتايقة     . املاعوم أصال، ةقيقة االقعمتصاد التقاملي  -األسواق اخلارجية

االقعمتصادية النقاشا  ومراكز القوة من واشنطن إىل وول سرتيت، أي من التوامقل القيت   

ميكن ان تلثر يف وزارة الافاع األمريكية إىل تلقك القيت ميكقن ان تقلثر يف أسقواق      

فياا يلي مثالني رتعمتلفني لقضيعمتني من قضايا اإلعالم القاولي، األوىل مقن   ونقام . املال

"أمريكا الالتينية والثانية من الصني 

(33)

   .  

 International Political Communicationاالتصال السياسي الاولي
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 Internationalل دهنا  فرق بقني االتصقال السياسقي القاولي    دهقا يعمتسا ل البتض و   

Political Communication ؟واالتصال الاولي 

 .M علقى دهقذا العمتسقاال تكاقن يف تتريق  مارجريقت شقنايار سعمتيسقي         اإلجابقة  إن

Scheneider Stacey نأإذ ترى  الاولي لالتصال السياسي
(23)

: 

االتصال السياسي يف متناه الاولي متينٌّ خبلق  السياسقا  القيت ميكقن  ان تقلثر يف      " 

فهو تبادل الرموز اهلامة اليت تشقكل تصقورا    . السيادة عالقا  السلطة بني الاول ذا 

بني األعضا  القرمسيني   أيكم اإلدرا  الاولي وتنش دهذه العمتصورا  باوردها. السياسة

وغري الرمسيني يف الاول ذا  السقيادة األحقااث ذا  التالققة وتققوم بعمتوزيقع السقلطة       

بينها
(23)

. 

ملصقطلحني السقالفني، وققا حقاد     ودهكذا ميكننقا الققول انقه ال فقرق يف اسقعمتااام ا      

أربتة أنواع من االتصال الاولي السياسي  Davisonدافيسون 

(32)

 :معمتاثلة فياا يلي 

تعمتضان االتصاال  امللسسا  اليت متارس نفوذا، سياسيا، خارا حاود بالددها مثقل  . 1

اإلعققالم  إدارا الوكالققة األمريكيققة لنعققالم ودهيئققة االسققعمتتالما  املصققرية، و  

 .لعمتابتة لوزارا  اإلعالم يف الوطن التربياخلارجي ا

النوع الثاني دهقو االتصقال الرمسقي والقذي ال يقصقا ممارسقة نفقوذ سياسقي يف         . 2

 .-أو على األقل ليس بشكل رئيسي أو واض -اخلارا 

تقأثري   إحقراز النوع الثالث يشال االتصقاال  اخلاصقة والقيت مقصقادها االتصقالي      . 3

  القيت تهقاف إىل يسقني العمتفقادهم القاولي، أو      ويشال دهذا جهود املنظاقا . سياسي

مجاعققا  البققاحثني الققذين لققاولون دراسققة املشققكال  السياسققية واحلركققا    

 .السياسية الاولية

النوع األخري دهو االتصقال   .4

اخلاص الذي ليس له أدهقااف  

ودهو أكثر األنواع . سياسية

فتاليقققة إذ انقققه ال  ضقققع 

ومثاله . للسيطرة السياسية

يال أثنقققا  حمادثقققا  السققق 

تهم يف بلا غري بلقادهم  اجازإ

ودهذا .  مع مواطين ذلك البلا

ان ضققققالققققناط يققققاخل 
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 .االتصال عرب الثقافا  كاا أشرنا سابقا،

  االتصال السياسيPolitical Communication  

رمسقي تققوم    االتصال السياسي دهو نشاط اتصالي رمسي  تقوم به أجهزة الاولة أو غري

 . ثري على أنشطة الاولةأاألفراد بهاف العمتبه امللسسا  واجلااعا  و

 :بان االتصال السياسي  Robert Meadowيرى روبر  مياو  

الطريقة اليت بها تقوم الظروف السياسية بعمتشقكيل نوعيقة االتصقال وكايعمتقه مقن      " 

ن تققوم ظقروف االتصقال تشقكيل     أجهة، ومن جهة أخرى دهو الطريقة اليت بها ميكن  

ن نتققزو االتصققال السياسققي إىل أي تبققادل للرمققوز أو أميكققن وعليققه فانققه . السياسققة

إىل حا  -الرسائل واليت تكون قا شكلعمتها 

"السياسققية الفتالققة أو أنعمتجعمتهققا الققنظم - مققا

 

(25)

. 

  Blakeويتقققققققققققققققرف بليقققققققققققققققك  

االتصال السياسي   Haroldsenودهارولاسن

االتصققال الققذي لققه تققأثريا    "ه أنققبقوهلاققا 

لققة واقتيققة أو حمعمتالققة علققى عاققل الاو   

"السياسي أو أي وحاة سياسية أخرى

(26)

. 

ن الذين ميعمتلكون السلطة يسيطرون على أواالتصال عنصر دهام بالنسبة للسلطة إذ 

 ان، ومقن ثقم فق   م السقوا  كقانوا دميققراطيني أ     هقا االتصال لعمتحقي  أدهاافهم للبققا  في 

القادة السياسيني مييلون دوما، للعمتحكم يف املتلوما  املعمتاحة للاواطنني

(27)

ودهكذا  

يني والقوزرا  ورجقال األحقزاب    انخطابا  السياسقيني والربملق   تاخل يف دهذا اإلطار مجيع

احلاال  اإلنعمتااب واملنقاظرا    وكذلك وتصرلاتهم وناواتهم ومحالتهم األيالوجية،

 .السياسية،يضاف إليها العمتغطيا  الصحفية واإلذاعية لألحااث السياسية

بيناقا جيقري االتصقال    " األمقة  -الاولقة  " ا، يف إطقار  إذن جيري االتصال السياسقي أساسق  

 ".األمم  -الاول " الاولي عرب حاود الاول أي بني 

ومن دهنا فان العمتفري  بني االتصال السياسي واالتصال الاولي يكان أساسقا، يف دهقاف   

 .االتصال وطبيتة اجلاهور املسعمتهاف

السياسقي ودهقي    ن دهنقا  ملسسقا  عقاة تسقعمتاام يف االتصقال     أ Fagenويرى فقاجن  

 :تعمتاثل فياا يلي

( الوزارا )مثل األحزاب وااليادا  والنقابا  وامللسسا  البريوقراطية مثل : املنظاا  .أ

وغريدها من املنظاا  اجلاادهريية اليت تسقعمتطيع ان تقربط متقا، النابقة ومقا دون النابقة       

  0862 مناظرة سياسية بين كينيدي ونيكسون عام
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والقطاعا  التريضة مقن املقواطنني،   

وتكقققون نسقققبيا، يف مقققاادها علقققى 

 .مي ودائاةمسعمتوى قو

ودهي أقل دوامقا، وأققل   : اجلااعا  .ب

تنظياا، مثل اللجنة الاائاقة لنصقرة   

 اجلنوب اللبناني 

ودهي ققادرة علقى   : وسائل اإلعالم .ا

ربققط النابققة ليعمتحققاثوا بتضققهم إىل  

البتض اآلخقر، وكقذلك إىل ربطهقم    

بسالسقققل أخقققرى مثقققل شقققبكا   

 االتصال الشاصي، واملنظاا  وغريدها 

ضققرابا  واالععمتصققاما ، واألحققااث اخلاصققة الققيت تسققعمتاام  مثققل اإل :قنققوا  خاصققة .د

 .العمتجايع والعمتتبري عن املصاحل اخلاصة يف ظل ظروف خاصة

 

 : Organizational Communicationاالتصال العمتنظياي  

االتصققال العمتنظياققي، دهققو االتصققال الققذي يققعمتم يف امللسسققا  وبينهققا ودهققذا االتصققال    

واالتصال العمتنظياي متينا أساسقا،  . عمتم فيها أو بينهايكعمتسب خصائ  امللسسا  اليت ي

واالتصققال بققني تلققك امللسسققا  وبيئعمتهققا( امللسسققا )باالتصققال داخققل املنظاققا  
28))

 ،

واالتصال العمتنظياي متقينٌّ بنشقر املتلومقا  بقني مجاعقة يف إطقار حقاود متينقة دهقي          

املنظاة من أجل يقي  أدهاافها

(29)

. 

االتصقال  )كل أساسقي االتصقال بقني األشقااص     ويسود يف االتصقال العمتنظياقي بشق   

سوا  أكان اتصاال، شاصيا، ثنائيا، كحايث بني شا  وزميله يف إدارة مقا  ( املواجهي

. أو مقابلة مققع املايقققر، أو اتصقاال، بقني اجلااعقة مثقل اجعمتاقاع للقسقم يف الشقركة         

( املنظاقا  )يكعمتسقب أدهايقة يف امللسسقا      الوسطين منط االتصال أوكذلك جنا 

فكققثريا، مققا يسققعمتاام املوظفققون    

اهلقققات  يف االتصقققال، وقلقققيال، مقققا 

تسققققعمتاام امللسسققققا  االتصققققال  

باسققعمتثنا  امللسسققا   )اجلاققادهريي 

إذ يكقققاد ينحصقققر  ( اإلعالميقققة

اسعمتااامها لالتصال اجلاقادهريي يف  

أنشققطة التالقققا  التامققة العمتابتققة  

للالسسققا  بالاعايققة للالسسققة  

لعمتحسني صقورتها عنقا اجلاهقور أو    
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 .منعمتجاتهاعالنا  عن يف اإل

فان دهنقا     JohnBairdونظرا، لطبيتة االتصال يف املنظاا ، وكاا يشري جون بريد 

وسائل متينة دهي األكثر اسعمتاااما، يف امللسسا 

(27)

ودهي تعمتاثل يف الوسائل العمتاليقة   

   :اليت يعمتم بها احلصول على متلوما  كااخال  أو اتصال خارجي

 االتصال الشاصي. 

 دهي امعمتااد لالتصال الشاصي ويعمتم فيها لققا  ممقثلني للالسسقة مقع     الناوة و

 .فيها امللسسة اليت توجا آخرين من البيئة

 اللجان االسعمتشارية. 

 الربيا. 

  العمتقارير املياانية عن سري عال امللسسة     

 يليل ما تقوله وسائل اإلعالم. 

 اإلنرتنت/ االلكرتوني الربيا 

  حيةسالاراسا  امل. 

تلقق  بالوسققائل الققيت تسققعمتاامها    مققا فياققا يعمت أ

امللسسا  كاارجقا  فانهقا تعمتاثقل بالوسقائل     

 :العمتالية

 .االتصال املواجهي -

  .واجلوالة اهلوات  ذا  الصورةواهلات   -

 .الفاكسالربقيا  والعمتلكس  -

 .الرسائل -

 .اإلشاعة -

 اإلنرتنت/ االلكرتوني ايالرب -

مللسسقة وشقبكا    وُتتنى ةوث االتصقال العمتنظياقي باراسقة أسقاليب االتصقال يف ا     

املتلوما  فيها، وكذلك السلو  االتصالي للنسا  واألقليا  فيهقا، وعالققا  االتصقال    

وكذلك عاليقا  الرجقع، وتقأثري العمتقاريب االتصقالي علقى أدا         بني أعضا  امللسسة،

األفراد وامللسسا 

(30)

.  

هن دهنا  أمناط رتعمتلفة من االتصال، تأخذ خصائصها من خالل امل :االتصال املهين

سققنجا الققناط  -علققى سققبيل املثققال-وهلققذا فإننققا . أو الوظققائ  الققيت تسققعمتاام االتصققال

االتصققالي املسققعمتاام يف املهققن الصققحية وخققاماتها يسققاى باالتصققال الصققحي، وجنققا  

االتصال الذي يسعمتاام يف صناعة املتلوما  التلايقة والفنيقة واألةقاث دهقو االتصقال      

يف العمتنايققة ُيسققااى االتصققال العمتناققوي   امسققهالتلاققي، واالتصققال الققذي ُيوظ قق  لن 

 .، ودهنا سنقام تتريفا، لبتض أمناط االتصال املهين(ائيمناال)
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 : Health Communication االتصال الصحي .أ

ومقن ثقم فقان دهنقا  أربقع وظقائ        . ودهو االتصال الذي يكون جماله الشلون الصقحية 

 :لققها االتصال الصحي ودهي

ومقن ثقم   . جياد حل للاشكلةإجباع البيانا  وتفسريدها وودهو متينا   :العمتشاي . 0

فان االتصال الشاصي يلتب دورا، أساسيا، يف عالقة الطبيقب مقع مريضقه لعمتشقاي      

  .املرض، وكذلك فاالتصال الشاصي دهام يف متاجلة املشكال  غري املرضية

ويتعمتاا عليه عالا املريض وشفااه واحلفاظ على صقحعمته ومقن ثقم فقان      :العمتتاون .1

 .العمتتاون بني الطبيب واملريض أساسي لعمتحقي  ذلك ودهو يعمتم جبهود اتصالية

ولققق  االتصققال الصققحي وظيفققة اسعمتشققارية، وظيفققة املتققا        :االسعمتشققارة. 1

ويققوم املعتقاِلج   إىل وضقع أفضقل    االسعمتشارية تهاف إىل تغيري وضقع الشقا  املتقال ج   

 .اصةبإنشا  موق  اتصالي يسا  للاريض بعمتطوير فهم مشاكله اخل

بيناا ا يترف عن األطبا  انهم يقضون وقعمتا، يف تتليم مرضادهم أو التامة،  :العمتتليم. 8

جنا اآلخرين من موظفي الصحة قا جربوا تتليم التامقة االسقعمتااام املتققول للتنايقة     

ودهقققم يفرتضققون بقققان محققال  متلومقققا    . الطبيققة 

االجعمتااعيقة   تقادا  مكثفة ميكنها ان تتقال مقن ال  

القيت تقق  كحقواجز أمقام التنايقة       امة،والثقافية للت

الصحية 

(31)

. 

 

ن دهققذا النققوع مققن االتصققال قققا يسققعمتاام أحققا   أوجنققا 

املقققواجهي والوسقققطي  : مسقققعمتويا  االتصقققال الثالثقققة

 .واجلاادهريي

ويعمتم االتصال الصحي باسعمتااام وسائل اتصال معمتتادة 

ومع تقام . من االتصال اللفظي  إىل االتصال اجلاادهريي

تصققال أصققب  معمتاحققا مققا يتققرف اآلن    تكنولوجيققا اال

 Interactive healthباالتصققال الصقققحي العمتفققاعلي   

communication (IHC)   والقققذي ميكقققن تتريفقققه

بالعمتفاعققل املعمتبققادل بققني مسققعمتهلك اخلققاما  الصققحية واملققرض وااحمرتفققني مققن أطبققا    

وممرضققني ومتققاجلني وصققيادلة  ومققزودي خققاما  الرعايققة الصققحية وذلققك بعمتبققادل   

 .ا  لعمتوصيل املتلوما  واإلرشاد املناسب خبصوص املسائل املرتبطة بالصحةوالبيان

  ويعمتم يقي  ذلك باسعمتااام ما يترف   وذلك باسعمتااام وسائط تكنولوجيا االتصال

 Interactive health communication (IHC) بعمتطبيقا  االتصال الصحي العمتفاعلي
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 املسقعمتفياون  احاسوبية عاليقة يسقعمتاامه    ودهي برجميا

 :مثل

 Health web sites املواقع الصحية على شبكة  -  

 اإلنرتنت التاملية  

CD-ROM applications  - وتطبيقا  األقراص املاجمة.  

Online chat groups and news groups والعمتحادث  -

على شبكة اإلنرتنت      راملباش  

 : ولق  االتصال الصحي جماوعة من الوظائ  ودهي

 وثوقة تقايم متلوما  م 

  العمتاكني من صناعة القرار املناسب 

   تتزيز وتشجيع السلو  الصحي الصحي 

 تتزيز وتشجيع الرعاية  الصحية الذاتية  الصحيحة 

 تابري حاجا  ومعمتطلبا  اخلاما  الصحية

 (32)

. 

  Scientific Communication  االتصال التلاي .ب

عمتشكل خصائ  االتصقال التلاقي   دهو االتصال املتينا باملتلوما  التلاية والفنية، وت

:  Beritita Comptonوكاا يرى بريتيعمتا كومبعمتقون  . من خالل خصائ  التلم وأدهاافه

ان دهاف التاا اتصاليا، دهو أنعمتاا املترفة، ودهو واع بأصالة وأولوية ما ينعمتج، كذلك فانقه  

س ودهو لي. سيقوم بعمتوصيل نعمتائجه إلبراز شاصيعمته وليضي  إىل البنا  املرتاكم للتلم

متنيا، بانعمتاا وتواصل املتلوما  التلاية فحسب، ولكنه متقينٌّ أيضقا، باالسقعمتارار يف    

البحث واسعمتتاال مثل دهذه املتلوما 

(33)

 

.  

ودهكذا فاالتصال التلاي دهو موضع ادهعمتاام التلاا  كأفراد، واجلاتيقا  االحرتافيقة   

 .  وامللسسا  اليت ينعمتاون إليها

 :ثالثة أبتادوتعمتاثل مشكلة االتصال التلاي يف 

  منو حجم املتلوما  التلاية. 

  العمتااخل بني حقول التلوم التلاية والفنية يف حقول التلوم املاعمتلفة. 

     بزوغ حقول فرعية علاية، ومشاكل تااخلها يف حقول رتعمتلفة مما ينعمتج مجاعقا

هايجاياة ومعمتنوعة تسعمتاام املتلوما  مع تنوع يف احلاجة إل

(34)

. 

نقعمتتلم أكثقر حقول     أن Comptonالتلاي يقرتل كومبعمتون وحلل مشكلة االتصال 

 :املشكلة وذلك بق

فهققم اكعمتسققاب املتلومققا  وأمنققاط انعمتشققار املتلومققا  يف رتعمتلقق  احلقققول       . 1

 والعمتطبيقا  
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العمتتققرف علققى فائققاة أنظاققة وخققاما   . 2

 .االتصال القائاة

فهققم طبيتققة العمتحسققينا  الققيت يكققون . 3

 .االتصال التلاي ةاجة إليها

عمتتققرف علققى أفضققل الطققرق لتاققل     ال. 4

ولعمتحقيقق  .العمتحسققينا  لالتصققال التلاققي

ذلققك كلققه فققان العمتحليققل الشققامل لتاققل 

التناصر الرمسية وغقري الرمسيقة واسقعمتااامها ألنظاقة االتصقال التلاقي يصقب         

وخققاما  االتصققال التلاققي    إجققرا ا ضققرورة ُملحاققة، اإلضققافة  لقيققاس قياققة     

وفتاليعمتها

(35)

.  

 : لو  االتصال التلاي على األمور العمتاليةركز  األةاث حول سو

 .أمناط العمتترض ملصادر املتلوما  -

 .تفصيل وتقييم مصادر املتلوما  -

 . سيادة مهارا  وممارسا  ملتلوما  حمادة -

 .وظائ  املتلوما  -

 .تأثري املتلوما  على األدا  -

تاف  املتلوما  من املصار إىل الذي يسعمتاامها  -

(36)

. 

 

 

 :خامتقة

ثقم عرجنقا إىل احلقايث عقن     . تتريفا، لتالية االتصال وعناصر دهذه التاليةمنا دهنا قا

واالتصقال  ( املقواجهي )مسعمتويا  االتصال ودهي االتصال الذاتي واالتصال بني األشقااص  

 .الوسطي واالتصال اجلاادهريي

 انوقا أبرزنا ان أساليب االتصال دهي عامل أساسي يف يايا مسعمتوياته، ولكننا بيانا 

تصال من حيقث حجقم اجلاهقور ميكقن  ان تعمتتقاد      أنواع اال

يقة مسقعمتويا  تبقاأ باالتصقال القذاتي وتنعمتهقي       انلعمتشال مث

 .باالتصال اجلاادهريي

ومت تقسيم االتصال من حيث طريققة األدا  إىل نقوعني مقن    

 .االتصال ودهاا االتصال اللفظي واالتصال غري اللفظي

التصقال  وقا أبرزنا يف عرضنا الساب ، ان دهنا  أنواعا، مقن ا 

ميكن تصنيفها بنا  على أنشطة االتصال من دهذه األنواع 

االتصققال عققرب الثقافققا ، واالتصققال الققاولي، واالتصققال      
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السياسقي، واالتصال العمتنظياقي، واالتصقال املهقين بأشقكاله املاعمتلفقة مثقل االتصقال        

اخل  ومجيقع دهقذه األنقواع تسقعمتاام أسقلوبا، أو أكثقر مقن        .. التلاي واالتصال الصقحي 

 .ليب االتصالأسا

، يلكا على االتصال باععمتباره النشقاط اإلنسقاني املعمتايقز    همناان دهذا الترض الذي قاا

 .تسعمتار باونه انالذي ال ميكن للحياة 
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 الفصل الثاني

 

 االتصال اجلاادهريي

     

    :ماخل 

الباايقة احلقيقيقة لالتصقال     1453عمترب اخقرتاع الطباعقة علقى يقا جقوتنربغ عقام       يت 

اجلاادهريي حيث أصب  باإلمكان طباعة النس، التاياة من الكعمتاب الواحقا،  وممقا   

 . مهاا لعمتطوير الطباعة السريتة اليت متها ظهر  الصحافة يف القرن السادس عشر 

على تلك الوسائل اليت هلقا مققارة    Mass Mediaال وسائل اإلعالم اجلاادهريي عمتوتش

على نقل الرسائل اجلاادهريية من مرسل إىل عاد كبري من الناس ، وتعمتاثقل مققارتها   

االتصالية باسعمتااام متقاا  ميكانيكيقة أو إلكرتونيقة مثقل الصقح  واجملقال        

 ( 9)والكعمتب والسيناا والراديو والعمتلفزيون

 . ية واجعمتااعية ودولية وقا منت وتطور  دهذه الوسائل يف ظل ظروف تار   

 :عوامل منو وسائل االتصال اجلاادهريي وتقاام

يعمتاا وسائل االتصال اجلاادهريي كي تناو وتزددهر يف أي جمعمتاع من اجملعمتاتقا  إىل  

ومقن ضقان دهقذه الشقروط ميكننقا      ،  وجود بتض الشروط األساسية الواجقب توافردهقا  

 :اإلشارة إىل ما يلي 

ادية معمتينة ُتقوّفر العمتاويقل   وجود قاعاة اقعمتص: أوال،    

القققالزم للحصقققول علقققى تكنولوجيقققا االتصقققال ، 

كاملطابع وحمطا  اإلذاعة والعمتلفزيون ، وكقذلك  

ُتوّفر البنى األساسية الالزمة مثقل شقبكة الطقرق ،    

والنققل والكهربققا  ممققا يسققهل عاليققا  العمتوزيققع  

املسققاوعة  لنذاعققعمتنيللوسققائل املطبوعققة والبققث  

 واملرئية 

 أنعمتققاا بإمكانهققاوجققود قاعققاة علايققة وثقافيققة يف اجملعمتاقع ةيققث يكققون  : ثانيقا،  

املتلوما  وتوزيتها واسقعمتهالكها ، ويقاخل يف دهقذا اجملقال زيقادة العمتتلقيم بقني أفقراد         

اجملعمتاع ، فالتالقة بني املسعمتوى التلاي والثقايف وزيادة العمتتلقيم تعمتناسقب طرديقا، مقع     

فتلقى سقبيل   . جم اسعمتهال  اجلاهور هلقا  تقام وسائل اإلعالم اجلاادهريي ومع زيادة ح

املثال جنا ان توزيع الصح  واجملال  والكعمتب ينحار ا اارا، كقبريا، يف اجملعمتاتقا    

ققار  : اليت تسود فيها األمية بيناا يزداد العمتوزيع مقع ازديقاد نسقبة العمتتلقيم ثالثققققققققا،      
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م اجلاقادهريي ذا   متقول من الكثافة السكانية يف اجملعمتاع  ، ذلك ان وسائل اإلعقال 

تكلفققة بادهظققة ، وتشققغيل تلققك الوسققائل بفاعليققة لعمتققاا إىل كثافققة سققكانية 

وميكننقا ان نفهقم ملقاذا ميكقن  ان     . نعمتاا الوسائل اإلعالميقة  " تسعمتهلك"ميكنها ان 

. تنج  جرياة حملية يف املاينة ، بيناا ميكن  ان تفشقل جريقاة حمليقة يف القريقة     

يف املقارة على تغطية تكاليفها ، والقيت ال تعمتحقق     ذلك ان ضاان اسعمتاراردها يعمتاثل

 .ةا أدنى من العمتوزيع ، مما يضان هلا كذلك سوقا، جياا، لنعالنا   إال

 إلظهقار ففي اجملعمتاتقا  القيت تعمتقي  اجملقال     . توفر مناخ مالئم من حرية الرأي : رابتققققققا، 

م أكثر تقاما، وأكثر تتقبريا،  الرأي والرأي اآلخر وحرية العمتتبري  ، جنا ان وسائل اإلعال

عن مصاحل الناس وآرائهم ، مّما يوفر هلذه الوسائل شتبية ، ةيقث يكقون هلقا مجهقور     

 .واسع ياعام وجوددها ، ويتطيها مربرا، للبقا  ، وللبحث عن سبل تقامها وتطوير أدائها 

 مربق أاإلمكانيا  العمتكنولوجية املعمتاحة لالتصال سوا  كانت معمتاثلة بال: خامسقققا، 

 أم احلاسوب ،  املطابع ماألقاار الصناعية أ ماهلات  أ

 .توافردها سيسهم يف دعم وتطوير عالية االتصال اجلاادهريي  انف 

 
 :نظرة تار ية إىل أسباب تطور االتصال اجلاادهريي 

 فإننقا ولو حاولنا النظقر تار يقا، إىل أسقباب تطقور االتصقال اجلاقادهريي يف التقاا                

. ن دهنا  عاة أسباب تار ية أد  إىل إحااث ثورة اتصقالية كقربى يف التقاا    سنجا ا

وقا منت يف ظل الشروط السالفة ، وميكننا تعمتبقع تطوردهقا خقالل ققرنني مقن الزمقان       

 :ودهاا القرنني العمتاسع عشر والقرن التشرين 

 :تطور وسائل االتصال يف القرن العمتاسع عشر  -أ   

ال اجلاادهريي  يف القرن العمتاسع عشر ازددهقار ومنقو صقناعة    لقا واكب منو االتص         

ففقي ذلقك الققرن أدى العمتحسقني املسقعمتار يف تقنيقا         .الصحافة وما رافقها من خاما  

الطباعة ، وما نعمتج عنه من تقليل تكلفة أنعمتاا الصح  ويسني إخراجها إىل شتبية 

 .بشكل عام  وزيادة توزيتها الصح  والوسائل املطبوعة

كذلك جنا ان بتض اخلاما  األساسية املساناة للصحافة قا نشأ  وتطقور  يف         

وقتققت  ؛ وعلققى سققبيل املثققال . دهققذا القققرن  

االكعمتشافا  واملبعمتكرا  وتوفر  يف الققرن  

 :العمتاسع عشر اخلاما  العمتالية 
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اخققرتاع ) طريقققة تقنيققا  الطباعققة  طققوير ت- 1

( 1811بالطاقة فريار  كوينغ للاطبتة املاارة 

مطبتة لينوتايب ( 1848)اخرتاع املطبتة الاوارة و

(6188) 

 

 
 

 

اليت أسهات  ( 1876)ثم وسائل املواصال  السلكية (1837/1899) اكعمتشاف الربق 2

يف تطوير صناعة نقل اخلرب 

 -

طريقة تصنيع الورق من متجون اخلشب ، مما أدى إىل رخ  أستار الورق  رتطوي-  3

 .وتقليل تكالي  املطبوعا  

 (1884)عام يف الصحافة  همما أدى إىل اسعمتااام 1832/    1824اخرتاع العمتصوير عام - 4

 .ذبية للقرا  امما جتلها أكثر ج

اسوشيعمتا ( 1835)دهافاس  إنشا  وكاال  األنبا  التاملية اليت تقام خاماتها إىل الصح  5

(1851)رويرتز ( 1848)برس 

 -

الصح    أسهات يف تأمني أدا  أفضل لعمتوزيعيسني شبكا  الطرق واملواصال  اليت  6

.والكعمتب 

 -

 .ع الصح  رتعمتصة لعمتوزي إنشا  ملسسا - 7

ظهور اإلعالن يف الصحافة الذي أمان مصارا، - 8

 .متويليا، دهاما، هلا 

حيث قام  1895/   1891اخرتاع السيناا  -9

األخوين  بأول عرض سيناائي يف باريس عام 

1895. 

 

 

واتساع نطاق الناخبني القذين  ، ل ذلك منو الاميقراطية السياسية أضفنا إىل ك وإذا  

الاساتري يتعمتااون يف تكوين آرائهم على الصحافة ، وكذلك ما راف  ذلك من صاور 

دهذه التوامل جمعمتاتة، أسهات  انوالعمتشريتا  اليت تكفل حرية الصحافة ، ف والقوانني

ظققل منققو اقعمتصققادي ويققوال    يف يققوال أنعمتققاا املتلومققا  إىل أنعمتققاا مجققادهريي ، يف  

اجعمتااعية كبرية رافقت زيقادة يف عقاد سقكان املقان ، مقع ارتفقاع نسقبة العمتتلقيم         

 (.12)  1872االبعمتاائي يف أوروبا ابعمتاا  من عام   اإللزاميالعمتتليم  إقراروخاصة بتا 

 مصنع ورق



54 
 

 

 تطور االتصال اجلاادهريي يف القرن التشرين  -ب 

عصر االتصال اجلاادهريي ، وفيقه أصقب  االتصقال     يتعمترب القرن التشرون ة  دهو          

. بني شتوب التاا كاا ا لاث من قبل العمتواصل   معمتاحا، للجاادهري ، ومعمتاحا، كذلك

وفيقه تطقور     ،  وامعمتاز دهذا التصر بأنه عصر االنعمتاا اجلاادهريي للاتلومقا  وتوزيتهقا  

 فقإخراا . ة مضقامينها  األشكال االتصالية اليت تغري اإلنسان التادي ملطالتقة أو معمتابتق  

ومغريقة   اجلرائا واجملال  والكعمتب املصورة وامللوانة كلها أصقبحت معمتاحقة للجاقادهري   

وتققام   ، االتصالية بلغة سهلة تفهاهقا اجلاقادهري   الوسائلتلك  ااام ومت اسعمت.  ملعمتابتعمتها

 ( 11)ويق  هلا إشباعا  معمتنوعة ، هلا خاما  معمتتادة 

اور الكققبري الققذي لتبعمتققه وسققائل االتصققال وميكننققا ان نضققي  إىل ذلققك كلققه القق

باحلكومقا  إىل   ااجلاادهريي سياسيا، واقعمتصاديا، واجعمتااعيا، وثقافيا، ودوليا، ، مما حقا 

االدهعمتاققام الكققبري بهققذه الوسققائل االتصققالية ، وتطققوير صققناععمتها ودعاهققا واشققرتاع  

 .نها أالقوانني بش

إسققهاما كققبريا، يف منققو  وميكننققا اإلشققارة إىل بتققض العمتطققورا  اهلامققة الققيت أسققهات

 ( :12)االتصال اجلاادهريي يف القرن التشرين 

 

  :منو وسائل اإلعالم واخلاما  املرافقة هلا ( أ 

 العمتطور املسعمتار يف تكنولوجيا الطباعة ومقا رافققه مقن منقو كقبري يف الصقحافة          -1

 . وانعمتشار الصحافة الشتبية 

 .  والصورة واحلركةاخرتاع السيناا كوسيلة اتصالية تنقل الصو -2

 .ومنو صناععمته ةيث أصب  وسيلة اتصالية قومية ودولية  (1921)اخرتاع الراديو -3

ودخولقه إىل  ( 1939)وأول عقرض مجقادهريي لقه     (1927/  1925) اخرتاع العمتلفزيقون  -4

وعقرض   1948السوق اجلاقادهريي بتقا عقام    

وقققا بققاأ ( 1966)العمتلفزيققون امللققون ألول مققرة

إىل البقث   Analogالعمتاقاثلي العمتحول من البقث  

 .(1998)عام Dgitalالرقاي 

 خترعا التلفزيونم
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تقام العمتتليم املهقين لنعقالم ، إذ أصقب  للصقحافة واإلذاعقة والعمتلفزيقون والسقيناا         -5

، بتا ان كانقت تلقك    وأصب  تاريسه جز ا من منادهج اجلامتا  املرموقة  متادها خاصة

 .من أعاال اهلواة 

الم وذلققك بعمتطققور العمتقققام اهلائققل يف تقنيققا  اإلعقق - 6

ة واألقاققار يققوسققائل اإلعققالم اإللكرتونيققة والطباع 

، وما راف  ذلك كله  (1946)الصناعية والكابيوتر

ونقل النصوص عقن   بث املواد االتصالية قارة على من

ختفققيض تكلفققة سققتر الوحققاا      بتا،وكققذلك

االتصققالية الققيت يسققعمتتالها اجلاهققور مثققل الكعمتققاب  

 .ة واجمللة والراديو والعمتلفزيون واجلريا

 .العمتوسع يف امللسسا  املعمتاصصة لعمتوزيع املطبوعا  واملواد اإلعالمية بطرق حايثة - 7

العمتقققام اهلائققل يف جمققاال  االتصققاال     - 8

وخاصققققة جمققققال الطققققريان -واملواصققققال  

مما أسهم ويسهم اآلن يف سرعة  - والقطارا 

وعلقى سقبيل   .. توزيع ونشر املواد االتصالية

الستودية " الشرق األوسط" املثال فان جرياة

تطبققع يف السققتودية واملغققرب وبريطانيققا   

واحققا ، وكققذلك يشققادها  نآوأمريكققا يف 

التاا الاورا  األوملبيقة عقن طريق  األقاقار     

 .الصناعية مباشرة ويف نفس اللحظة 

 .ل اجلاادهريي صناعة كبرية ومرةة للالسسا  واملنظاا  اإلعالمية واليت جتلت من االتصا -واالحعمتكارية--ظهور العمتجاتا  الكبرية  9

وامللسسققة ( 1969)املتققا  لننرتنققت لصققاحل وزارة الققافاع األمريكيققة    ظهققور   -12

( 1987)وبققا  عاليققة اإلنرتنققت اجلاادهرييققة (  1979)القوميقة للتلققوم تبققاأ اإلنرتنققت 

مما جتل اإلنرتنت وسقيلة معمتتقادة   WWW (1993 )وانعمتشار الشبكة التنكبوتية 
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هي وسيلة اتصقال شاصقي عقرب الربيقا االلكرتونقي، كاقا دهقي وسقيلة         األغراض ف

اتصال مجادهريي نساع ونشادها برامج إذاعية وتلفزيونيقة ، ونعمتقابع الصقح  اليوميقة     

عققرب الصققحافة االلكرتونيققة، كاققا ميكننققا مشققادهاة أحققاث الققربامج واألفققالم     

السيناائية ، وميكننقا ان نعمتقابع أحقاث الكعمتقب مقن دور      

 . النشر التاملية

 االععمتاقققاد الكقققبري علقققى اإلعقققالن كوسقققيلة -  11

لوسقائل اإلعقالم    ا رئيسقيا متويليق مصارا  تسويقية يق 

  .اجلاادهريي 

انعمتشار اهلوات  ااحماولة وأجهزة االتصال الكفياقة القيت   -12

أصبحت ذا  اسقعمتاااما  معمتتقادة تعمتجقاوز حقاود االتصقال      

 الشاصي أو الوسطي لعمتصري اآلن وسيلة اتصقال مجادهرييقة  

تسعمتقبل اإلرسال اإلذاعي والعمتواصل مع اإلنرتنقت واسقعمتقبال   

  .الرسائل وبثها 

القاول احلايثقة ، القيت    مقن  تشقرا   الونشقو   التاا الثالقث  اسعمتقالل التايا من دول ( ب

احعمتاجت إىل االتصال كوسيلة لاعم انعمتاا  شتوبها إىل دوهلقا والشقتور  بأنهقا تنعمتاقي     

احلايثقة   هقا وكقذلك فقان حكومات  . ب التقاا  إىل أمة ، وتتزيز مكانعمتهقا بقني شقتو   

شتر  بأدهاية التال على تقام شتوبها ، ومن ثم جلقأ  إىل وضقع اخلطقط العمتناويقة     

 ( .13)ورأ  ان وسائل اإلعالم اجلاادهريي ميكن  ان تلتب دورا، دهاما، يف العمتناية 

 : تطور العمتتليم يف رتعمتل  بلاان التاا ويف دول التاا الثالث( جق

ضفنا إىل ما سب  تطور العمتتليم يف رتعمتلق  بلقاان التقاا ويف دول التقاا الثالقث      أ وإذا 

جايقا   العمتتليم نقل دهلال  الناس إىل مناخ انيف ظل األمية واجلهل ، ف ترزلاليت كانت 

باالضافة  إىل تطقور تتلقيم اإلعقالم    لعمتقبل االتصال اجلاادهريي والعمتتامل مته  ومناسب

 .يف جامتاتها

 

 :االتصال اجلاادهريي مقوما  وسائل 

دهنا  عاة مقوما  أساسية لقنقوا  وسقائل االتصقال    

اجلاقققادهريي ودهقققي تعمتاثقققل لقققاى مرييقققل ورفيققققه  

يف أربتققة    Merrill & Lowensteinلوينشققعمتاين 

االنعمتققاا والعمتوزيققع والرجققع أو    إعققادةمقومققا  دهقققي  

 ( .12)والعمتاويل   Feed backالعمتغذية املرتاة 

حقارس  ) املغربلة ووجود و ن نتعمترب ان عالية الغربل

دهي مقوما  مقن مقومقا     العمتشويب عالية و (البوابة 
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اليت جيقب ان تلخقذ يف االععمتبقار وبقذلك تكقون مقومقا        وسائل االتصال اجلاادهريي 

 :االتصال اجلاادهريي كاا نرادها تعمتاثل فياا يلي 

 REPRODUCTION:االنعمتاا  إعادة(       أ 

الرسائل حيناا متكّن التلاقا  مقن اخقرتاع اآلال  ،    إعادة أنعمتاا  باإلمكانأصب          

واليت بإمكانها ان تتيا أو تضاع  الرسائل ، أو تكون بايال، للاعمتصل ، ومن ثم فقان  

ان . املطققابع وآال  العمتسققجيل وآال  العمتصققوير ميكنهققا مضققاعفة الرسققائل األصققلية   

 :م باسعمتااام  سة عناصر دهي يعمتعالية إعادة االنعمتاا 

 .فظية مثل اسعمتااامنا األجباية إلعادة أنعمتاا اللغة املنطوقة الرموز الل-1

 .موز الصورة لعمتصوير احلاث األصلي باسعمتااام األدوا  الالزمة لذلكر- 2

الرمقوز القيت تسقعمتاام الصقور      إعطقا  اللون ودهو يسعمتاام لعمتوضي  الرموز اللفظية أو - 3

 .شبها، باحلياة 

  .ى وغريدها أو املوسيق  األصلية ، الصو  ويعمتم بإعادة أنعمتاا أو نقل األصوا- 4

نا وسقيلة اتصقال مجادهرييقة    خقذ احلركة ودهي إعادة أنعمتاا احلركة أو نقلها  ولو أ- 5

 ( .15)س السالفة التناصر اخلاالسيناا ، فسنجا  أنها تسعمتاام  العمتلفزيون أو مثل

 DISTRIBUTION  :العمتوزيع ( ب   

 :احلا األقصى للعمتوزيع ودهقي  دهنا  ثالثة عناصر أساسية تتعمترب ضرورية لعمتحقي 

 نققل   ودهقي مققارة وصقول الوسقيلة أو     Portability( احلاقل )املقارة علقى النققل   - 1

 .ى يكونون أناأفراد اجلاهور  الرسالة االتصالية إىل

ودهي مققارة اجلاهقور علقى اسقعمتقبال       Reviewabilityاملقارة على املراجتة -  2

 .الرسائل ومراجتعمتها حسب راحعمته 

ودهي مقارة الوسيلة على توصقيل الرسقالة للجاهقور     Simultaneityفورية ال-  3

ة يققاملباشققر لألحققااث كالققاورا  األوملب مثققل تغطيققة األخبققار والنقققلفقققور صاوردهققققا 

    ( .16)واالحعمتفاال  القومية ومسابقا  اجلاال وتوزيع اجلوائز 

وميكننا ان نالح  كي  ان بتقض دهقذه التناصقر أو          

وسققائل لوسققيلة مققن ن  ان تكققون أساسققية كلققها ميكقق

 فانهقا نظرنا إىل الكعمتاب أو اجلرياة أو اجمللة  فإذااالتصال ، 

كوسائل ميكن نقلها أو محلها بسهولة ، وكذلك احلقال  

ر الرتانزيسقعمتو ر أو العمتلفزيونقا   الرتانزيسعمتوبالنسبة للراديو 

اليت ال يزيا حجاها عن ك  اليا ، وكقذلك نقار  ان مقع    

 إذاتصقال اجلاقادهريي ميكننقا مراجتقة الرسقالة      وسائل اال

 .كانت مساوعة أو مرئية  إذاكانت مكعمتوبة وميكن تسجيلها 
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املسقاوعة   اإلذاععمتني قارة معمتابتة األخبار و وأما عنصر الفورية فنحن ناركه من خالل

فققا تقابع اجلاهقور     على نقل األحااث فور وقوعهقا واإلنرتنت واهلات  املعمتحر  واملرئية 

ي أحااث االنعمتفاضة املباركة حلظة وقوع احلاث وكانقت العمتلفزيونقا  التربيقة    الترب

والتامليققة تنقققل لنققا آثققار التاليققا  االسعمتشققهادية وجققرائم التققاو الصققهيوني يف قاققع 

االنعمتفاضة ونس  البيو  وجتري  األراضي الزراعيقة وقلقع أشقجاردها أوال بقأول يف بقث      

لتاا اجللسا  اخلاصة يف جملس األمن بنزع كاا تابع ا.مباشر عرب األقاار الصناعية 

وتقابع التقاا وققائع     أسلحة الامار الشامل من التراق مباشرة وترمجا  فوريقة لوقائتهقا  

 2223مارس /احلرب الشرسة اليت شنعمتها الواليا  املعمتحاة وبريطانيا لغزو التراق يف آذار 

   FEEDBACK  (العمتغذية املرتاة (الرجع  -جق 

ودهقو بهقذا يكقون السقلو      . دهو االسعمتجابة القيت تصقار عقن معمتلققي الرسقالة      الرجع       

سقوا  كقان    كرد فتل على الرسالة مهاا كقان أسقلوب رد الفتقل دهقذا     هالصادر عن

 ركاالسقعمتارا  مسقعمتارا،  ا،وميكن  ان يكون الرجع سقلوك  لفظيا أو إشارة ، أو صوتا 

ميكن  ان يكون موجهقا،  قو   و املفضلة، ةيف معمتابتة برنامج ما يف القناة العمتلفزيوني

يكون غري مالحق  مقن قبقل     انعاة مصادر ، أو 

 ( .17)الذين حّفزوا عليه 

وعلى سبيل املثال ، يكون الرجع يف االتصقال       

اجلاقققادهريي مسقققعمتارا، عنقققاما جيقققاد املشقققرت  

ويكقون الرجقع موجهقا،    . اشرتاكه يف صحيفعمته 

إىل مصققادر عققاة ، ذلققك ، الن ملسسققا  وسققائل  

حا القربامج  ألشادها املال اجلاادهريي تعمتكون من أشااص عاياين ، فقا ال يترف االتص

ملن يوجه رسالعمته ، أيرسلها ملاير العمتلفزيون أم يرسقلها إىل املاقرا،  أم يرسقلها إىل مقاير     

ال تسققعمتطيع و.الرسققالة  إلرسققالالققربامج ؟  ودهنققا فققان دهققلال  مجيتققا، يتعمتققربون أدهققاافا،   

عاليققة ن تتقرف أو تالحقق  الرجققع أو يقاد مققااه يف   أملسسقا  االتصققال اجلاققادهريي  

 ، االتصال اجلاادهريي

ن دهنقا  مقعمتغريا  عقاة تعمتقاخل ضقان عاليقة االتصقال ، مقن بينهقا التاليقا            أذلك  

أو العمتقذكر االنعمتققائي أو العمتصقور والعمتفسقري      انعمتقائيالعمتترض  مثل عاليا االنعمتقائية 

 .Klapper    Josef((18ركالب   جوز يكاا يرى ذلك . االنعمتقائي 
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 عمتوقيت الأنواع الرجع  من حيث  

إىل  -من حيقث توقيعمتقه   -وميكن تقسيم الرجع      

ودهققي الرجققع الفققوري والرجققع اآلجققل   عققاة أنققواع

 : والرجع املعمتقام

فهنققا  الرجققع الفققوري ودهققو الققذي يققعمتم     *    

ودهققذا النققوع مققن . كاسققعمتجابة فوريققة لالتصققال 

، فحيناا تسأل زميلك كم مثقن   الوسطيواالتصال الرجع يعمتحق  يف االتصال املواجهي 

 .  دهو رجع فوري اجوابه ذفدنانري،  عشرةالكعمتاب فيجيبك بان ستره 

ويف االتصال اجلاادهريي، قليال، ما جنقا دهقذا النقوع مقن الرجقع ، وققا جنقاه يف بتقض         

 اركة باملشق  اليت تطالب اجلاهقور املفعمتوحة  الربامج اإلذاعية والعمتلفزيونية ، مثل الربامج 

للعمتتبري عن آرائهم ، أو مثل برامج املسابقا  يف رمضان وبتض الربامج املفعمتوحة   دهاتفيا

 احلواريقة يف ربامج الق يف اإلذاعقة األردنيقة ، و  ( البث املباشر واللقا  املفعمتقول )مثل برنامج 

 جاالجتقاه املتقاكس القذي يقامقه فيصقل القاسقم والقربام        جقناة اجلزيرة مثقل برنقام  

 .القنوا  الفضائية األخرى   احلوارية يف

ودهنا  الرجع اآلجل ودهو الرجع الذي يعمتأخر وصوله إىل املعمتصقل ودهقو مقن مميقزا      *  

بتضقا، ممقا    إالاالتصال اجلاادهريي ألنه بطي  يف وصقوله إىل املعمتصقل ، وال يققام إليقه     

ومقن   يشتر به املعمتلقي  و الرسالة ، ودهو بقذلك يسقهم يف تقيقيم الرسقائل اإلعالميقة     

 ( .19) رسائل القرا  وةوث القرا  واملسعمتاتني واملشادهاين  هثلعمتأم

أما الرجع املعمتقام فهو خقاص باالتصقال اجلاقادهريي ، والقذي فيقه يسقتى املعمتصقل        *  

لجاهقور ، وذلقك مقن خقالل اخعمتبقار مسقب        مسقبقة لتينقة ممثلقة ل   ملترفة ردود أفتقال  

ن فيه العمتتبري عقن اسقعمتجابعمتهم   للربنامج ُيجرى على مجاعة رتعمتارة من اجلاهور ، ُيسألو

للربنامج الذي يكون موضع االخعمتبقققار ، ةيث يشريون إىل ما أعجبهم ومقا  

، وعققادة فققان الرجققع املعمتقققام يفيققا املعمتصققل   ( 22)ا يتجققبهم يف الربنققامج 

 .بعمتتايل رسائله قبل عرضها على اجلاهور 

 :وميكن النظر إىل الرجع من زاويعمتني 

ومقن ثقم فقان الرجقع الفقوري      . شقر ورجقع صقاى غقري مباشقر      ه رجع صاى مباانباععمتبار 

 .واملعمتقام دهاا رجع صاى مباشر ، بيناا الرجع اآلجل دهو رجع صاى غري مباشر 

 الرجع  أسلوب أدا

 .الرجع غري اللفظيوينقسم الرجع إىل نوعني من حيث أسلوب أدائه الرجع اللفظي  

صال باملواجهقة يكقون الرجقع    يف حالة االتصال الشاصي أو االت :الرجع اللفظي  *

اللفظي عبقارة عقن الكقالم ، ويف حالقة وسقائل االتصقال اجلاقادهريي مثقل الكعمتقب          

واألسققطوانا  والسققيناا والعمتلفزيققون فانققه يعمتنققوع ليشققعمتال علققى مراجتققا  النقققاد   

             .واقرتاحا  املوزعني ، ورسائل القرا  واملكاملا  اهلاتفية والعمتتليقا  على الربامج 
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يشعمتال الرجع غري اللفظي يف حالة االتصال املقواجهي علقى    :الرجع غري اللفظي  *

اإلشارا  وحركا  الوجه والتينني والياين والرأس ويكقون الرجقع غقري اللفظقي يف     

الناس على الشقرا    إقبالحالة وسائل اإلعالم املطبوعة واألسطوانا  واألفالم عبارة عن 

الشققرا  فعمتفضققيل النققاس للوسققيلة عققن طريقق      . 

واالشرتا  واالسعمتااع واملشادهاة دهي رجع صاى غري 

 ( 21)لفظي 

 :Financing  العمتاويل(     د 

يتعمترب العمتاويل من اخلصائ  املايزة لالتصال          

اجلاادهريي فاالتصال اجلاادهريي يعمتم عادة من خالل 

ملسسا  كبرية يعمتاا إىل متويل سوا  لعمتشقغيل  

  .واآلال  وتوصيل الرسائل اإلعالمية إىل مجادهريدها  املسعمتاامني أو لعمتوفري املتاا 

ويف الوطن التربي جنا مناذا عاة مقن متويقل االتصقال اجلاقادهريي ودهقي تعمتاثقل يف       

 :األمناط العمتالية 

املسققاوعة  اإلذاعققا متويققل  يققعمتميف الققبالد التربيققة و :العمتاويققل احلكققومي-  1

ب عققن وزارا  اإلعققالم إصققاار الكعمتققيققعمتم واملرئيققة واجملققال  والصققح  احلكوميققة و

وزارة الثقافقة األردنيقة     والثقافة وامللسسا  احلكومية بأستار ماعومة مثل إصاارا

،ومثقل   2222وأمانة عاان الكربى مبناسقبة عاقان عاصقاة الثقافقة التربيقة عقام       

 .سلسلة األل  كعمتاب يف مصر وسلسلة عاا املترفة يف الكويت  

مثققل امللسسققا  الصققحافية ودور النشققر العمتاويققل اخلققاص مللسسققا  جتاريققة -  2

جرياة  يف األردن ومثل اهلاللأخبار األسبوع وجرياة الترب اليوم واخلاصة مثل جرياة 

ن بتاقان والشقرق األوسقط    القوط وبالكويقت ،  الرأي التامج باولة اإلمارا  ، ودار اخللي

 .اخل .. ودار الصياد بلبنان  الستودية 

املسادهاا  احلكومية مللسسا  صحفية شبه  العمتاويل اجلزئي احلكومي أو-  3

واملاليققة والققيت  اإلداريققةخاصققة ودهققي ملسسققا  حكوميققة ولكققن هلققا اسققعمتقالليعمتها  

يف  القرأي من نشاطاتها العمتجارية مثقل جريقاة  -أحيانا جزئيا،  -تسعمتطيع تغطية نفقاتها 

اد األردن وملسسة األدهرام مبصر ، وملسسة البيقان للصقحافة والنشقر وملسسقة االيق     

 ( .22 وجرياة عاان يف سلطنة عاان  باإلمارا  التربية املعمتحاة

الوفقا   تيالعمتاويل احلزبي للصح  وامللسسا  اإلعالمية ، مثل متويقل جريقا  -  4

 .األردن يف  سبيلوالشتب يف مصر ، وجملة الناا  يف لبنان ، وجرياة ال

 مللسسا  اإلعالمية ا عوائا دخل

 املاليقة  دهاعوائقا  انن العمتاويقل للالسسقا  اإلعالميقة فق    تلقك األمنقاط مق    إطارويف      

 :املالية تعمتحق  من خالل أربتة أنواع من الاخول 
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أو الشتيب ، والاعم احلكومي ققا   أو العمتنظياي طري  الاعم احلكومي أو احلزبي -1

وققا يكقون جزئيقا، يف     بتض الوسائل اإلعالمية  يكون كامال، كاا دهو احلال يف

غطقي  اإلذاعقة والعمتلفزيقون ، حيناقا ال ت   كالقيت تقبقل اإلعالنقا      الوسائل اإلعالمية

 .  ية نفقاتهاا اإلذاعية والعمتلفزيون عوائا اإلعالن

عمتاويلقها الوسقائل   باألحقزاب واملنظاقا    قيام م الاعم احلزبي والعمتنظياي من خالل عمتوي

 .العمتابتة هلا مثل متويل حزب اهلل لقناة املنار الفضائية اإلعالمية

الشتيب ودهو الذي يعمتحق  جزئيا، باعم بتض امللسسا  اإلعالمية مقن خقالل    وأما الاعم

تربعا  األفراد هلقذه امللسسقا  القيت غالبقا، مقا تققوم مبهاقا  النشقر ومثاهلقا ملسسقة           

 .الاراسا  الفلسطينية ومركز دراسا  الوحاة التربية 

عقة كالكعمتقب   املبيتا  يق  املبيتا  دخقال، أساسقيا، للوسقائل اإلعالميقة املطبو     -2

واجملققال  والصققح  وكققذلك اآلن بالنسققبة لألشققرطة املوسققيقية وأشققرطة الفيققايو  

 .والسيناا 

االشرتاكا  يق  مصارا، ثالثا، دهاما، وخاصة بالنسبة للوسائل اإلعالمية املطبوعة  -3

 .والفيايو 

 اإلعالنا  تتعمترب مصارا، دهاما، من مصادر القاخل للصقحافة واإلذاعقة والعمتلفزيقون ودهقي     

يق  خاما  معمتبادلة للاتلقن والققارئ أو املسقعمتاع أو املشقادها ، واملعمتصقل أو امللسسقة       

 . (انظر فصل اإلعالن )اإلعالمية

 : Gatekeeper(  حارس البوابة)املغربل  -دهق 

حقارس  "دأب بتض اإلعالميني الترب عل اسعمتااام مصقطل   

و ن نرى    Gatekeeperكرتمجة حرفية ملصطل  " البوابة

 عن دهقذه التاليقة   ااام املغربل أكثر  دقة يف العمتتبريان اسعمت

 .من مصطل  حارس البوابة 

تعمتم عالية االتصال اجلاادهريي عادة من خالل ملسسا          

هلقا فلسقفعمتها وأدهقاافها اخلاصقة يف      -مهاا صغر  أو كرب -

ودهققذه امللسسققا  تتاققل يف .  توصققيل الرسققائل االتصققالية 

 . ي وفكري متني سياق اجعمتااعي وسياسي واقعمتصاد

وهلذا فان على امللسسا  ان تعمتس  رسائلها مقع دهقذا السقياق    

مققن جهققة ، ومققع فلسققفعمتها وأدهققاافها مققن جهققة أخققرى ، ومققع    

وهلذا جنقا ان احلريقة املطلققة لوسقائل اإلعقالم      . مصاحلها االقعمتصادية من ناحية ثالثة 

، وهلقذا فقان    ذلك ان أي عالية اتصالية تقعمتم يف سقياقها اخلقاص   . دهي أكذوبة كربى 

املعمتصل ال با ان يأخذ يف االععمتبار ، علقى سقبيل املثقال،  مصقلحة الاولقة ، وققيم النقاس        

ويأخذ يف االععمتبار كذلك مصاحل امللسسقة وأدهقاافها وضقرورة    .  وتقاليادهم وثقافعمتهم 

) وهلذا فان أي ملسسة إعالمية مهاا كان نوعها يقوم القائاون عليهقا  .العمتتبري عنها 
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أي ان دهنقا    .بعمتحايا ما جيب ان ينشر أو يبث وما جيب أال ينشر أو ال يبقث   (املغربلون 

 . غربلة دائاة ملا يعمتم إرساله عرب وسائل االتصال املاعمتلفة 

ويقوم بهذه املهاة يف الصحيفة أو اجمللة رئقيس  

أو املسلول عن الصفحة  العمتحرير أو ماير العمتحرير

 ويف جمال نشر الكعمتب. أو القسم يف الصحيفة

 .يقوم بهذه املهاة صقاحب دار النشقر أو مقايردها    

ويف اإلنرتنت يعمتم ذلك عرب حجقب بتقض املواققع    

وكقذلك دهنقا    من قبل مزودي دهقذه اخلامقة      

أشااص يف اإلذاعة املساوعة واملرئية لادون 

لنا ما نشادهاه ، أو ما نسعمتاع إليه ، ومقا جيقب أال   

ان دهقلال   . نشادها ، ومقا جيقب أال نسقعمتاع إليقه     

ألشااص الذين يقررون لنا ما نقرأ من أخبار يف الصحيفة ، أو يققررون مقاذا نسقاع أو    ا

يغربلون مقا يصقلهم مقن     انهم.  نشادها يف اإلذاععمتني  املساوعة أو املرئية ، دهم املغربلون 

 .مواد مهاا كان نوعها ، يفرزون ما يتعمتربونه صاحلا، للنشر أو البث من غريه 

ما نقرأ وما نشادها ومقا نسقعمتاع   " كايا، ونوعيا"دهو الذي لاد لنا  فاملغربل عاليا،         

إليه ، ودهو الذي يسهم يف تشكيل وعينا ، أو يتال على تزييفقه ، ودهقو القذي يسقهم     

املغربقل يف امللسسقة اإلعالميقة دهقو      ان.  م بإفسقاده  أو يققو يف تناية ذوقنا املوسقيقي  

 .الشا  املسلول عاا نقرأ أو نساع أو نشادها 

  ؟املغربل دهنا  حاجة لوجود دهل

 :ووجود املغربل ضروري الععمتبارا  عاة  

أي جمعمتاع لقه قياقه وعاداتقه وتقاليقاه القيت جيقب ان يقعمتم ااحمافظقة عليهقا           ان: أوال،     

 .ة  ابطريقة بنقا

الن ذلقك   -من األخبار مقثال، -نشر كل ما تعمتلقاه الصح   باإلمكانعاليا، ليس : ثانيا، 

صققحيفة يف أضققتاف حجاهققا احلققالي ، ممققا يققلدي إىل ارتفققاع     سققيتين ان تصققار ال 

 .تكاليفها وعام قارة الناس على شرائها يوميا، ، ودهذا يتين مو  الصحيفة 

لألعاقال  ققا ال تكقون يف مسقعمتوى      واإلبااعيةاملسعمتويا  الفنية واللغوية  ان: ثالثققا، 

 .النشر أو البث حعمتى لو العمتزمت بقيم اجملعمتاع وعاداته 

ليس كل ما يصل الوسيلة اإلعالمية له أدهايعمته بالنسبة للجاهقور فاقا يهقم    : ا، رابتقق

 .األملاني ليس بالضرورة يهم التربي وليس بالضرورة يهم الصيين 

لكل جمعمتاع قوانينه اليت تنظم التالية اإلعالمية من خالل قوانني النشر  ان: خامسقا، 

الفا  قا تقود إىل تتطيقل الصقحيفة أو   ال أدى ذلك إىل رتإ، ومن ثم ال با من مراعاتها و

 .املذيع أو متا الربنامج وحماسبعمته قضائيا،  إيقاف

كل جمعمتاع له ذوقه اخلاص يف تقبل الرسائل اإلعالمية فبيناقا ميكقن    ان: سادسا، 

اععمتبار سباق اهلجن فناا، حمبابا، لاى اجلاهور يف دولة اإلمارا  ، ولذا جتاه يسقعمتحوذ علقى   
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يف العمتلفزيون ، جتا ان دهذا النوع من السقباقا  غقري حمبقب لألجقنيب     ساعا  بث طويلة 

الذي يفضقل عليقه سقباق السقيارا  والقيت ققا تنقال أيضقا، سقاعا  طويلقة مقن البقث             

 .العمتلفزيونقي 

 انالعمتاص  يف نوعية اجلاهور الذي توجه إليه الرسالة تفرض علقى املغربقل   : سابتقا، 

 .تلك النوعية من اجلاهور  يكون انعمتقائيا، يف رسائله ةيث تالئم

 دور املغربل يف عالية االتصال اجلاادهريي

دور املغربل ال مناوحة عنه ، وميكننقا إجيقاز دوره يف عاليقة االتصقال      انودهكذا ف

 :اجلاادهريي يف النقاط العمتالية 

املغربل من وصول الرسالة إىل اجلاهور ، وذلك ببساطة بقان يقرفض    ميكن  ان مينع 1

. ذاععمتهاإنشردها أو 

 -

 .ميكن للاغربل ان ُيغيار يف الرسالة ةذف بتض أجزائها -  2

ميكن للاغربل يف وسيلة إعالمية ان يلثار على وسقيلة إعالميقة أخقرى ، كقان      3

ميعمتنع عن مراجتة كعمتاب جايا أو مناقشة فيلم مما مينع وصول املتلوما  حقول تلقك   

.الوسيلة إىل اجلاهور 

 -

اإلضقافة إىل مقا   بإىل رسائله متلومقا  مقن مصقادر أخقرى     ان يضي  املغربل  ميكن-4

 .يقامه له ااحمرر أو وكالة األنبا  

ويضي  املغربل كذلك تتايال  دهامة علقى الرسقالة مقن حيقث العمتأكيقا عليهقا        -5

كققان تكققون ذا  أدهايققة قليلققة فيربزدهققا يف عاققود رئيسققي يف الصققفحة األوىل يف 

، إال انه ينشردها يف صفحا  داخليقة تقلقل   تكون ذا  أدهاية كبرية  اناجلرياة ، أو 

ودهكذا ميكننا القول بان قوة املغربل تكان يف احلذف من الرسائل أو . من أدهايعمتها 

ويف زيادة كاية املتلوما  وإبراز أدهايعمتها ، وكذلك يف العمتقليل من كايقة   إلغائها

 املتلوما  ومن إبراز أدهايعمتها 

 غربل امل ةفظيعلى و ةلثراملرئيسية التوامل ال

 : ودهيعلى وظائ  املغربل السابقة  -من خارا املهنة  – عوامل رئيسيةعاة تلثر 

فايزانيقة  . السيطرة االقعمتصادية واليت تعمتاثل بامليزانية املعمتوفرة للالسسة اإلعالمية -1

ال تسققا  بانعمتققاا برنققامج تلفزيققوني ال تزيققا تكلفعمتققه عققن عشققرة آالف دينققار مققثال، 

، رجقه ، أو ققا تكقون األخبقار اهلامقة كقثرية جقاا،        يشكل ضغطا، على منعمتجه ورت

صققفحا  جايققاة  إضققافةولكقن ال يققعمتم نشققردها الععمتبققارا  اقعمتصققادية ةيقث ال يققعمتم   

 (.23)من مالك امللسسة اإلعالمية مباشرة للجرياة ، أو من خالل ضغوط 

فشاصية املعمتصقل مبكوناتهقا املاعمتلفقة الثقافيقة واالجعمتااعيقة      : شاصية املغربل -2

 .ن الرسائل اإلعالمية اخعمتيار مضاواسية مجيتها عوامل دهامة يف يايا والسي
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يلثر املتلن على ما ميكن ان ينشر مما ققا يسقى  إىل خامعمتقه أو ةجقب     : اإلعالن  -3

 .رسائل مهاة نعمتيجة إغرا  نشر اإلعالن 

 ، القيت وامللسسقة اإلعالميقة   والقيم السائاة يف النظام االجعمتاقاعي   األيايولوجيةتأثري 

 ( 24)تلزم املغربل باالنسجام متهققا 

 

 :   Interference/Noiseالعمتشويب  /العمتاخل  -و 

يف أي عالية اتصالية ميكن  ان يكون دهنا  تاخل ما ، يتي  أو يلثر سلبا، علقى     

ففي حالة االتصال املواجهي ميكن احلايث عن عناصر العمتاخل مثقل  . عالية االتصال 

يفهقم   انيسقعمتطيع السقامع    ، أو  فقت صقوته ةيقث ال   ان يعمتلتثم املعمتحاث أو يكق   

 .ن نسايها حاال  تشويب على عالية االتصال أمثل تلك احلاال  ميكن . رسالعمته 

العمتشقويب  :وتواجه أي عالية اتصالية نوعني من العمتاخل الذي نسايه عادة العمتشويب 

 .والعمتشويب املعمتتل  بالااللة اللفظية ، الوسيلة /املعمتتل  بالقناة

  Channel Noiseالوسيلة /ويب املعمتتل  بالقناةالعمتش

ودهذا النوع من العمتشويب دهو تاخققل يعمتم داخل القنقققاة ذاتهقققا أو يكقون خارجيقا،          

الوسيلة األخطا  املطبتية ، واألخطا  اإلعالنيقة  /من أمثلة تشويب القناة( . 25)عنهققا 

فحا  املنسية وااحمذوفة يف اجلرياة ، والكلاا  املاحواة ، أو الفقرا  ااحمذوفة أو الص

ودهققي . أو فققققي اجمللققة ، والصققورة املشوشققة يف العمتلفزيققون ، وتشققويب البققث اإلذاعققي  

كذلققك تشال جهققاز تلفزيون عاطل ، أو مذياع لعمتقاا إىل بطاريقة أو اشقرتا  يف    

 ( .26)صحيفة ال تصل إىل املشرت  

لى إرسال بث إذاعة أخرى أو والعمتشويب اخلارجي ميكن  ان يكون تشويب حمطة ع

ال  مثل عرا  األطفال أثنا  مشقادهاة الربنقامج   تلفزيون آخر ، ميكن  ان يشال تاخا

ياق جقرس اهلقات  أثنققا      انالعمتلفزيوني ، أو مقاطتة الزوار لنا أثنا  قرا تنا كعمتابا، ، أو 

يف  عقرض فقيلم شقي  يف الوققت القذي ترغقب فيقه       عمتم ي اناسعمتااعنا لنشرة األخبار ، أو 

ويعمتم عقادة العمتقليقل مقن  خطقر العمتشقويب مقن خقالل تكريقر الرسقالة          ( . 27)القرا ة 

اإلعالميققة ، ودهققذا األسققلوب معمتبققع باسققعمتارار يف االتصققال اجلاققادهريي ، وخاصققة يف     

اإلعالنا  ، حيث ان العمتكقرار يتطقي الفرصقة الن تصقل الرسقالة إىل مجهقور أوسقع ،        

 .ن منتهم من معمتابتة الرسالة اإلعالمية وخاصة أولئك الذين حالت أسباب العمتشويب م

   Semantic Noiseتشويب الااللة اللفظية 

ان دهذا النوع يف حقيققة األمقر لقيس     Lowestein ولوين شعمتني Merrillيرى مرييل      

تشويشا، ولكنه تاخال ضان الرسقالة ذاتهقا حيقث لصقل مقن خقالل فشقل توصقيل         

إذ انقه  . يف الرسالة من خالل اسقعمتتاال اللغقة    ويظهر تشويب الااللة اللفظية.  املتنقى 

كلاا زاد االرتبا  بني املشاركني يف عالية االتصقالية يف فهقم متنقى املصقطلحا      

، كلاقا زاد وجقود    ( الغاقوض أو اإلبهقام يف متنقى الكلاقة أو الفكقرة      )  واملفادهيم
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 ققود إليقه  ي أو دهذا العمتشويب الذي ينشقأ عقن سقو  الفهقم    .العمتشويب الااللي يف الرسالة

ويف حقيقة األمر  ن ال نرى األشيا  وال نفهم الكلاا  بنفس املتاني اليت لقاى  ( .28)

وحيناقا يقعمتم توصقيل    . اآلخرين ، ويايا املفادهيم الفنية دهو فقط من خصائ  التلقم  

رسالة إىل اجلاهور فان الرسالة تسعمتاام مفادهيم عامة وكلاا  عاديقة مسقعمتاامة يف   

وققا يقعمتم توصقيل    . ا هلقا  نق عمتلق  يف فها حياتنا التامة ، قا م

مقققن أي عوائققق  مثقققل العمتشقققويب اخلقققاص  يقققة  لاالرسقققالة خ

إال ان تكون الرسالة واضقحة صقوتيا،    أن  الوسيلة ، أو/بالقناة

فهقو ال   (ععمتفقا إ)كلاقة   حني يساع  مثاّل ها ،املر  قا ال يفها

أغل  بابه على نفسه لياو  جوعقا وال  ) دهو  ادهامتن ان فيتر

 عالية االتصالومن ثم فان  ، دون الرجوع إىل القاموس (يسأل 

وهلذا قا جنا ان دهنا  حواجز عاياة تسهم يف مثل دهذا النوع مقن   .نذا  تصب  فاشلة آ

العمتشويب الااللي الذي يلدي إىل فشل عالية االتصال ومن دهذه احلواجز القيت يقا مقن    

 :االتصال ما يلي فاعلية 

  يف عالية االتصال االخعمتالف يف خلفية املشاركني 

  توقيت الرسالة. 

  االخعمتالف يف مسعمتويا  العمتتليم. 

  االخعمتالف يف درجة االدهعمتاام بالرسالة. 

   االخعمتالف يف مسعمتوى الذكا. 

   االخعمتالف يف مسعمتويا  اللغة واملصطلحا. 

  التار واجلقنس ،   : مثل الاميغرافية واالجعمتااعية واالقعمتصادية االخعمتالف يف بتض املعمتغريا

 .حلالة االقعمتصاديةة ، اوالطبق

 عمتلقياملاملعمتصل  أو  كل من  قلة املهارة االتصالية لاى. 

 ( .29)ا اقلة الرجع والعمتفاعل أو انتاامه 

 

 :أنواع وسائل االتصال اجلاادهريي وخصائصها 

يسعمتطيع اسعمتقبال رسائلها مجهور  وسائل االتصال اجلاادهريي دهي تلك الوسائل اليت       

ودهي تشقال   Mass Media   اسم وسائل اإلعالم أحيانا   عليهاطلوي. واسع ومعمتنوع  

 :على األنواع العمتالية 

وتشال كل ما دهو مطبقوع بهقاف العمتتاقيم علقى اجلاهقور       :   الوسائل املقرو ة -أ        

 .مثل اجلرياة واجمللة والكعمتاب
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( ة املرئيقة اإلذاعق )ودهي تشال السقيناا والعمتلفزيقون    : الوسائل املرئية املساوعة -ب       

واألفققالم  CDواألقققراص املاجمققة   فيققايو أشققرطة ال)والعمتسققجيال  املرئيققة املسققاوعة 

 .(السيناائية

األسقطوانا  واألشقرطة   )ودهي تشال اإلذاعة والعمتسقجيال    : الوسائل املساوعة -جق      

 . .(CDواألقراص املاجمة  -الكاسيت –املسجلة 

مثقل اإلنرتنقت واهلقات     (: رئية املسقاوعة املققرو ة  امل)الوسائل العمتفاعلية الرقاية -د      

 .أصب  وسيلة اتصالية معمتتادة االسعمتااام  ياجلوال الذ

 

 :خصائ  وسائل اإلعالم  

 

لكل وسيلة اتصالية بتض اخلصائ  اليت متيزدها عقن غريدهقا ،وممقا جيتلقها ختقام      

وادها ودهنقا  اجلاهور بطريقة رتعمتلفة، ويق  إشباعا  واسعمتتااال  قا ال تعمتقوافر يف سق  

 .   نسعمتترض بتض اخلصائ  لوسائل االتصال املاعمتلفة 

حفظهقا ونقلقها بسقهولة ، وتقوفر      بإمكانيةمتعمتاز الوسائل املقرو ة : الوسائل املقرو ة 

فرصقة للسقيطرة علقى التاليقا  االنعمتقائيقة ، والسقيطرة علقى        ( املعمتصل بقه )للقارئ 

املقال الذي يتجبه ليققرأه مقن    عاليا  العمتترض للرسالة ، إذن ميكن للقارئ ان  عمتار

اجمللة ، وميكنه ان يتيا قرا ة فقرة منه ، وميكنه ان يقفقل اجمللقة ويتيقا قرا تهقا     

 .مرة أخرى 

وأماقا مجهقور الوسقائل املققرو ة غقري      . ويسعمتاام املعمتلقي حاسة واحاة دهي حاسة البصر 

اا دهقي  متروف للاعمتصل ، ودهو مجهور معمتنافر ، وقا تكون الرسائل غري معمتاصصة ك

احلالققة يف اجلرائققا واجملققال  التامققة ، وقققا تكققون معمتاصصققة كاققا يف الصققحافة   

وأما العمتاويل فقا يكون حكوميا، ، أو متويل مقن منظاقا  ،   . املعمتاصصة والكعمتب 

على -أو ملسسا  كبرية ، أو يقوم بالعمتاويل أفراد كاا لاث حيناا يطبع شا  

سائل املققرو ة لققوانني تنظاهقا ،إذ    وختضع عالية نشر الر.كعمتابا، له -حسابه اخلاص

 .بهذه املهاة  ومواثي  الشرف تقوم قوانني املطبوعا  والنشر

 ردودا، أو اسعمتجابا  نيالكعمتاب والصحفيمن أماا الرجع فيها فبطي  إذ يعمتلقى املعمتصلون  

ويلتقب املغربقل دورا، دهامقا،    . من القرا  عن طري  الربيا أو االتصاال  اهلاتفية بتا فرتة 

 .وإكساب أدهاية ما للاوضوعا  املنشورة يايا ما ينشر أو ال ينشر يف الصحافة يف

مقا   إجقازة ويلتب الرقيب على املطبوعا  يف التايقا مقن القاول التربيقة دورا، دهامقا، يف       

 .ينشر أو منته أو احلذف منه 

  :صائ  الوسائل املرئية املساوعةخ

نقققل ب واإلنرتنققت تشققرت  السققيناا والعمتلفزيققون      

الصققورة املعمتحركققة والصققو  إىل املعمتلقققي ، ومققن ثققم 
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ن يسقيطر علقى   أ( املشقادها )اطب حاسيت الساع والبصر وميكن للاعمتصل بقه  خت فإنها

. تترضه للرسقالة ، كقان يقفقل جهقاز العمتلفزيقون ، أو ينسقحب مقن مشقادهاة الفقيلم          

لق  ن أ ، وميكنإذا مت تسجيلهااا ا  برسائلهفعمتلن أودهاتان الوسيلعمتان ميكن  

: العمتلفزيون الاور الذي تقوم به السيناا يف عقرض أفقالم السقيناا مقع بتقض الفقوارق       

فاشققادهاة أفققالم السققيناا يف دور التققرض تققعمتم يف جققو رتعمتلقق  حيققث يققل الظلاققة ، 

تشادهققا الفيلقققم ،    أنقت وجتلس وحياا، جبوار شا  قا ال تترفه ، أو تشقتر بالوحقاة و  

ودهقذا  قال  جقو عقرض نفقس      . قبال، للرسالة وأنت يف األغلب تبقى يف مقتا  مسعمت

تشادهاه بقني أدهلقك يف غرفقة مضقا ة ، وميكقن  ان تغقادر        أنتالفيلم يف العمتلفزيون ف

،ودهقذه  ( 31)الفقيلم تعمتناول شرلة ، وتتود مقرة أخقرى ملعمتابتقة     أومكانك لعمتشرب املا  

وسققائل االتصققال املرئيققة  لعمتققاا كققل مققن.الظققروف تققلثر علققى اسققعمتقبالنا للرسققالة 

وتنف  عليها ، ودهقي ملسسقا  يف    لعمتايردهاالعمتلفزيون والسيناا إىل ملسسا  كبرية 

طبيتعمتها بادهظة العمتكالي  ، ويق  من الوظائ  وظيفة معمتايزة تطغي على غريدهقا  

من الوظائ  ودهي وظيفة الرتفيه ، والرجع للعمتلفزيون منافض نسقبيا، بيناقا يكقون    

ميكن مترفة اسقعمتجابة  " بالشبا "الرجع للسيناا أكثر وأوض  فان خالل ما يساى 

   .اجلاهور للفيلم أو عزوفه عنه 

    

 : خصائ  الوسائل املساوعة  

( املسقعمتاع )متعمتاز اإلذاعة مبااطبعمتها حلاسة الساع ، ودهي وسيلة ال تكّلق  املعمتلققي      

زسقعمتور ، وتكقون   انكثريا، ، إذ ان أجهزة االسعمتقبال أصبحت رخيصة بتقا اخقرتاع الرت  

وتلتقب اإلذاعقة دورا، أساسقيا، كوسقيلة     . حمفوظة وميكن تكراردها   بتض رسائلها

للرتفيققه وخاصققة بتققا منافسققة العمتلفزيققون إذ    

أصبحت براجمها الغنائية واملوسيقية تزيا علقى  

والرجققع لرسققائلها  . مققن براجمهققا كافققة   % 52

ومجهوردها واسقع رتعمتلق  املسقعمتويا     . منافض 

 .ا  العمتترض االنعمتقائي والثقافا  ودهو قادر على السيطرة على عالي

ملسسا  حكومية كاا دهو احلال يف  أماتشرف على اإلذاعة ملسسا  كبرية ودهي 

البالد التربية ، أو خاصة كاا دهو احلال يف الواليا  املعمتحاة وقا تكقون ذا  طبيتقة   

جتاريققة مثققل بتققض اإلذاعققا  كاققا دهققو احلققال يف املغققرب ، أو   

نقان حيقث توجقا    سياسية غري حكوميقة كاقا دهقو احلقال يف لب    

 .تشرف عليها أحزاب سياسية  إذاعا 

سقطوانا   واأل سقطوانا  واأل األشقرطة )أما العمتسقجيال  الصقوتية   

فهي يف أغلبها تسجيال  موسقيقية وغنائيقة ودهقي ذا     ( املاجمة

طابع ترفيهقي ، وميكقن العمتأكقا مقن رجتهقا مقن خقالل ارتفقاع         
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 .اهور واسع ومعمتنوع ودهي تنعمتج جل.  وطلبا  املسعمتاتني مشرتياتها أو دهبوطها

 

 :العمتفاعلية الرقاية   خصائ  الوسائل

العمتفاعلية الرقاية  القارة علقى العمتواصقل عقرب أكثقر مقن       الوسائل لتل أدهم خصائ 

حاسة مع إمكانية العمتفاعل وتوصيل رجع فوري مع إمكانية احلصول على متلوما  

ميقة دهامقة يف   كاا  أنها توفر إمكانيقا  خا . ضااة وحايثة يف مجيع العمتاصصا  

عن بتا  بجماال  العمتتليم والصحة والعمتجارة والعمتطبيب وخصوصا انه باأ انعمتشار العمتطبي

ولكن مشكلة دهذا النوع االتصالي تكان يف تكلفعمته التالية . والعمتتليم  عن بتا 

وضرورة حصول املعمتصل على مترفة أساسقية باسقعمتااام احلاسقوب    

ومققن خالهلققا . ة واإلنرتنققت  ومترفققة بأساسققيا  اللغققة اإلجنليزيقق 

ميكن الوصول إىل وسائل معمتتقادة مثقل اسقعمتقبال البقث اإلذاعقي      

والعمتلفزيقققوني واألفقققالم السقققيناائية والصقققحافة اإللكرتونيقققة  

والعمتسققجيال  املوسققيقية ومصققادر املتلومققا  والعمتتققبري عققن اآلرا    

 .(Chatting )والعمتفاعل املباشر مع اآلخرين عرب مواقع ااحمادثا 

 

 

 :يبني لنا بنية وسائل اإلعالم وخصائصها ( 1رقم )واجلاول العمتالي 

 

 

 

 

 

 يبين لنا بنية وسائل اإلعالم وخصائصها( 1رقم )جدول 

          
بنيتهاااااااااااااااااااا  
   وخص ئصه

 

 الوسيلة 

ت
ج 
نت
لم
ا

 

 الخص ئص من حيث الوحدات التي تقدم له  الخدم ت أمثلة على الوس ئل اإلعالمية العربية

 

 الااااااااااروابت والمن ماااااااااا ت التمويل
 والنق ب ت المهنية

عن صاااااااااااااار 
 إع دة االنت ج

عن صاااااااااااااار 
 التوزيع

عن صاااااااااااااار 
 الرجع 

ءة
رو
مق
 ال
ل
س ئ
لو
ا

 

 
 الصح فة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الكت ب

 صب حية أو مس ئية/ يومية -
 يومية -
 أسبوعية -

النه/األهرام/البي ن/الخليج/االتح د
الشاااااار  / الساااااا ير/الااااااوتن/ ار

 الدستور/ األوست 

ياة وكا الت وك الت األنبا ء الع لم
األنباا ء العربيااة وكاا الت األنباا ء 
الصاااااح ية ووكااااا الت اإلعاااااالن 

 وشرك ت التوزيع

 األل   
 الصور
 األلوان

ق بلاااة للحمااال ق بلاااة 
 للمراجعة

وساااااااا ئل )ل  ااااااااي 
 يغياار ل  اا( هاا ت /
 المبيع ت)

 حكومي
 خ ص

 االشتراك ت/ المبيع ت 
 إعالن

 إعالن ت

اتحاااااااا د الصااااااااح يين 
العااااااااارب النق بااااااااا ت 

 يةالصح ية القتر

 مجلة أسبوعية
 مجلة شهرية
 مجلة فصلية

/ روز اليوساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
المسااااااااااااااااااتقبل /لالمسااااااااااااااااااتقب

مجلاااة العلاااوم / الوحااادة/العرباااي
مجلة دراس ت الخليج /االجتم عية

الن شاااااار / والجزياااااارة العربيااااااة
 العربي

وكااااااا الت األنبااااااا ء ووكااااااا الت 
الخااااااادم ت الملحقاااااااة وكااااااا الت 
اإلعاااااااالن شااااااارك ت التوزياااااااع 

 والتب عة

 األل   
 الصور
 اناأللو

ق بلاااة للحمااال ق بلاااة 
 للمراجعة

وساااااااا ئل )ل  ااااااااي 
 يغياار ل  اا( هاا ت /
 المبيع ت)

 حكومي
 خ ص

 االشتراك ت/ المبيع ت 
 إعالن

 إعالن ت

اتحاااااااا د الصااااااااح يين 
العااااااااارب النق بااااااااا ت 

 الصح ية القترية
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بتا ان تترفنا علقى وسقائل االتصقال اجلاقادهريي وخصائصقها فانقه لسقن ان نققام         

واالتصقال  ( املقواجهي )مقارنة بني مسعمتويا  االتصال األساسية ودهي االتصال بني األفراد 

  ( :2)واالتصال اجلاادهريي واليت نقامها يف اجلاول رقم  الوسطي

 
 

 

 

 

 (25  )مقارنة عامة بني مسعمتويا  االتصال ( 2)اول رقم جلا

 

 كت ب السالسل
 كت ب الشهر

 كت ب العلمي الكتب الع مة

 مسرحي ت ع لمية
 ع لم المع ر 
 الكت ب الج معي

 تب المع ر      والقصصك

 وزارات اإلعالم
 دور النشر الحكومية

المتااااا بع /دور النشاااار الخ صااااة
 التوزيع/

 مؤسس ت خدم ت تب عية

 األل   
 الصور
 األلوان

ق بلاااة للحمااال ق بلاااة 
 للمراجعة

 حكومي يل  ي غير ل  
 خ ص

 االشتراك ت/ المبيع ت 
 إعالن

 إعالن ت

اتح د الن شرين العرب 
وروابااااااااات الكتااااااااا ب 

 ألدب ء العربوا

عة
مو
س
لم
 ا
ل
 ئ
س
لو
ا

 

عة
ذا
إل
ا

 

     

ية
وت
ص
 ال
ت
ال
جي
س
الت

 

      

 البرامج اإلذاعية
 البرامج اإلعالنية

 

 إذاعة ابو بي
 إذاعة دبي

 إذاعة الشر  األوست
 اإلذاعة األردنية

وكاااااا الت األنباااااا ء سااااااتديوه ت 
 خ صة

 مص نع أجهزة الراديو
مركاااااااز بحاااااااوث المساااااااتمعين 

 والمش هدين

لق بل للحمل الراديو ا صوت
 ال وري

 ل  ي
 غير ل  ي

 حكومي
 إعالن ت

اتحااا د إذاعااا ت الااادول 
 العربية

 أشرتة
 استوان ت

Colombia أجنبية/ 
Decca/RCA 

 صوت الحب/عربية
 الخ.. نراد يوفو

وكاااااا الت خ صااااااة وموزعااااااون 
مصاااااا نع أجهاااااازة المسااااااجالت 
واالسااااااااااتوان ت واألشاااااااااارتة 

 وك الت 

ق بلاااة للحمااال ق بلاااة  صوت
 للمراجعة

 ل  ي
 غير ل  ي

 ـــــــــــ خ ص المبيع ت

ل 
 ئ
س
لو
ا

عة
مو
س
لم
ا

 
ئي
ر
لم
ا

 ة

م 
ين
س
ال

 

ن
يو
ز
ل 
الت

 

 أفالم روائية أفالم تسجيلية 
باااااارامج إعالنيااااااة باااااارامج 

 تل زيونية وإعالنية

 مؤسس ت حكومية
المؤسسااااة المصاااارية الع مااااة للسااااينم  

سوري  شارك ت /المؤسسة الع مة للسينم 
 يةقت ع خ ص محت ت التل زيون العرب

دور السااااينم  شاااارك ت االنتاااا ج 
سااااااااااااااااااتديوه ت خ صااااااااااااااااااة 

 االقم رالصن عية
 مص نع أجهزة التل زيون 
 نمركاااااااز بحاااااااوث المساااااااتمعي 

والمشااااا هدين وكااااا الت األنبااااا ء 
 المصورة

 الل  
 الصورة
 اللون

 الصوت
 الحركة

ـــــــــــاااااـ ال ورياااااة 
ق باااااااال للمراجعااااااااة 

 إذاعة تسجيلية

 ل  ي
 غير ل  ي

 حكومي
 خ ص
 مبيع ت

 نلساااااااينم ئيياتحااااااا د ا
العاارب اتحاا د إذاعاا ت 

 الدول العربية

  
ية
عل
  
الت
ل 
 ئ
س
لو
ا

 

   

ت
رن
نت
إل
ا

 

 
 ت
له
ا

ل 
وا
ج
ال

 

 مؤسس ت حكومية مواقع اإلنترنت 
 شرك ت
 أفراد

 

المؤسساا ت المناا زل  المؤسساا ت 
 التعليمية مق هي اإلنترنت

 الل  
 الصورة
 اللون

 الصوت
 الحركة
 الرائحة

ال وريااااااااااة ق باااااااااال 
للمراجعااااااة إذاعااااااة 

 جيليةتس

 ل  ي
 غير ل  ي

 حكومي
 خ ص
 مبيع ت

 

بنيعمتهققققققققققققا           

  اوخصائصه

 

 الوسيلة 

أمثلققققة علققققى  املنعمتجا 

الوسققققققققققائل 

اإلعالميققققققققة 

 التربية

الوحقققاا  القققيت  

تقققققققام هلققققققا 

 اخلاما 

 اخلصائ  من حيث

 

الققققققققروابط  لعمتاويلا

واملنظاققققا  

والنقابقققققا  

 املهنية
عناصققققر 

إعققققققادة 

 االنعمتاا

عناصققر 

 العمتوزيع

ع 
ج

ر
ال

ر 
ص

ا
ن

ع
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ة
 

و
ر

ق
مل

 ا
ل

ئ
ا

س
و

ال
 

    

ة
ا

ي
ر

جل
ا

 

       

ة
ل

جمل
ا

 

          

ب
ا

عمت
ك

ال
 

/ يوميققققة -

صباحية أو 

 مسائية

 يومية -

 أسبوعية -

اخلليج/االياد

ا/األدهرام/البيان/

/ لنهقققققققققققققار

/ السقفري /الوطن

الشرق األوسقط  

 الاسعمتور/ 

وكققققاال  األنبققققا   

التامليقققة وكقققاال   

األنبقققققا  التربيقققققة  

  األنبققققا  وكققققاال

الصحفية ووكقاال   

اإلعققالن وشققركا   

 العمتوزيع

األلفا

 ظ

الصققو

 ر

األلققوا

 ن

قابلققققة 

للحاققل 

قابلققققة  

للاققراج

 عة

لفقققظ

ي 

وسققا)

ئقققققل 

دهقققات/

( ف

غقققري 

لفقققظ

 ي

املبيت)

 ا 

حكققوم

 ي

 خاص

املبيتا  

 /

االشقققرتا

 كا 

 إعالن

 إعالنا 

ايقققققققققققاد 

الصققققحفيني 

التققققققققققرب 

النقابقققققققا  

الصقققققحفية 

 القطرية

جملققققققققة 

 أسبوعية

جملققققققققة 

 شهرية

جملققققققققة 

 فصلية

/ روز اليوسقققق 

املسقق/لاملسققعمتقب

تقبقققققققققققققل 

/ الوحاة/التربي

جملقققة التلقققوم 

جم/االجعمتااعية

لققققة دراسققققا   

اخللقققققققققققيج 

واجلزيقققققققققرة 

الناشر / التربية

 التربي

وكققققاال  األنبققققا   

ووكققاال  اخلققاما  

امللحققققة وكقققاال   

اإلعقققالن شقققركا  

 العمتوزيع والطباعة

األلفا

 ظ

الصققو

 ر

األلققوا

 ن

قابلققققة 

للحاققل 

قابلققققة  

للاققراج

 عة

لفقققظ

ي 

وسققا)

ئقققققل 

دهقققات/

( ف

غقققري 

لفقققظ

 ي

املبيت)

 ا 

حكققوم

 ي

 خاص

املبيتا  

 /

االشقققرتا

 كا 

 إعالن

 إعالنا 

ايقققققققققققاد 

الصققققحفيني 

التققققققققققرب 

النقابقققققققا  

الصقققققحفية 

 القطرية

كعمتقققققاب 

 السالسل

كعمتقققققاب 

 الشهر

كعمتقققققاب 

التلاقققققي 

الكعمتقققققب 

 التامة

 

مسققققققققرحيا  

 عاملية

 عاا املتارف

الكعمتقققققققققاب 

 اجلامتي

كعمتققب املتققارف     

 والقص 

 اإلعالموزارا  

دور النشقققققققققققققققر 

 احلكومية

دور النشقققققققققققققققر 

املطققققابع /اخلاصققققة

 العمتوزيع/

ملسسقققا  خقققاما   

 طباعية

األلفا

 ظ

الصققو

 ر

األلققوا

 ن

قابلققققة 

للحاققل 

قابلققققة  

للاققراج

 عة

لفقققظ

ي غري 

لفقققظ

 ي

حكققوم

 ي

 خاص

املبيتا  

 /

االشقققرتا

 كا 

 إعالن

 إعالنا 

ايقققققققققققاد 

الناشققققققرين 

التققققققققققرب 

وروابققققققققط 

الكعمتققققققاب 

واألدبققققققققا  

 الترب

ع
و

ا
س

مل
 ا

ل
ئ

ا
س

و
ال

ة
 

ا   
ة

ع
ذا

إل
 

      

ة
ي

ت
و

ص
ال

  
ال

ي
ج

س
عمت

ال
 

      

الققققققربامج 

 اإلذاعية

الققققققربامج 

 اإلعالنية

 

 إذاعة ابوظيب

 إذاعة دبي

إذاعققة الشقققرق  

 األوسط

 اإلذاعة األردنية

وكققققاال  األنبققققا   

 سعمتايودها  خاصة

 مصانع أجهزة الراديو

مركققققققز ةققققققوث 

املسققققققققققققققعمتاتني 

 واملشادهاين

الراديققو  صو 

القابقققل 

للحاققل 

 الفوري

لفقققظ

 ي

ري غققق

لفقققظ

 ي

حكققوم

 ي

 إعالنا 

اياد إذاعا  

 الاول التربية

 أشرطة

 اسطوانا 

Colombia 

 /أجنبية

Decca/RCA 
صققو  /عربيققة

 احلب

 اخل.. نراد يوفو

وكققققاال  خاصققققة 

وموزعقققون مصقققانع  

أجهققققزة املسققققجال   

واالسقققققققققققطوانا  

 واألشرطة وكاال  

قابلققققة  صو 

للحاققل 

قابلققققة  

للاققراج

 عة

لفقققظ

 ي

غقققري 

لفقققظ

 ي

خققققاص 

 املبيتا 

 ققققققققققق
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بتا ان تترفنا علقى وسقائل االتصقال اجلاقادهريي وخصائصقها فانقه لسقن ان نققام مقارنقة بقني           

واالتصقال   الوسقطي واالتصقال  ( املقواجهي )مسعمتويا  االتصقال األساسقية ودهقي االتصقال بقني األفقراد       

  ( :2)اجلاادهريي واليت نقامها يف اجلاول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة عامة بني مسعمتويا  االتصالمقارن ( 2)جلاول رقم ا
(  25)

 

 

 

 

ل 
ئ

ا
س

و
ال

ة
ع

و
ا

س
مل

ا
 

ي
ئ

ر
مل

ا
 ة

 

ا
ا

ن
ي

س
ال

 

ن
و

ي
ز

ف
ل

عمت
ال

 

 

أفققققققققالم  

روائيقققققققة 

أفقققققققققالم 

 تسجيلية

بققققققققرامج 

إعالنيقققققة 

بققققققققرامج 

تلفزيونيققة 

 وإعالنية

ملسسققققققققا  

 حكومية

امللسسققققققققققة 

املصرية التامقة  

للسقققققققققيناا 

امللسسة التامة 

سوريا /للسيناا

شركا  قطاع 

خققاص حمطققا  

العمتلفزيققققققققون 

 التربية

دور السققققققققققققيناا 

نعمتققققاا شققققركا  اال

سقققعمتايودها  خاصقققة 

 االقاارالصناعية

مصقققققانع أجهقققققزة   

 العمتلفزيون

مركقققققز ةقققققوث   

 املسققققققققققققققعمتاتني

واملشادهاين وكاال  

 األنبا  املصورة

اللقققف

 ظ

الصققو

 رة

 اللون

الصققو

  

احلقققر

 كة

قققققققققق

ققققققققققق 

الفورية 

قابقققققل 

للاققراج

عقققققققة 

إذاعققققة 

تسققجيل

 ية

لفقققظ

 ي

غقققري 

لفقققظ

 ي

حكققوم

 ي

 خاص

 مبيتا 

ايقققققققققققاد 

 السيناائيني

التققرب ايققاد 

ذاعا  الاول إ

 التربية

  
ة

ي
ل

ع
ا

ف
عمت

ال
ل 

ئ
ا

س
و

ال
 

  

ت
ن

رت
ن

إل
ا

 

 
ت

ا
هل

ا
ل 

وا
جل

ا
 

مواقققققققققع 

 اإلنرتنت 

ملسسققققققققا  

 حكومية

 شركا 

 أفراد

 

امللسسققققا  املنققققازل  

امللسسا  العمتتليايقة  

 مقادهي اإلنرتنت

اللقققف

 ظ

الصققو

 رة

 اللون

الصققو

  

احلقققر

 كة

الرائح

 ة

الفورية 

قابقققققل 

للاققراج

عقققققققة 

إذاعققققة 

تسققجيل

 ية

لفقققظ

 ي

غقققري 

لفقققظ

 ي

حكققوم

 ي

 خاص

 مبيتا 
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 مقارنة عامة بني مسعمتويا  االتصال

مسققققققققققعمتوى  م

 األتصال

 

اخلصائ  مقن  

 حيث

االتصال بني األشااص 

 املوجهي/

Interpersonal 

communication 

 االتصال الوسطي 

Medio 

communication  

 االتصال اجلاادهريي 

Mass communication  

 ني احلوار بني شاص امثلة  

 مناقشا  عائلية 

حماضقرا   / لقا ا  عائلية 

 جامتية 

حوار بني شاصقني عقرب وسقط    

مثل اهلات  رسائل من السفينة 

اىل الشاطس الاروس مقن خقالل   

 الاائرة العمتلفزيونية 

/ اجملققققال  / املققققذياع /العمتلفزيققققون 

 /السيناا / الكعمتب / اجلرائا 

الققققائم ) املعمتصقققل  1

 (باألتصال

 

Communicato

r   

ال يلكفقه  / د مسقعمتقل  فر

االتصقققال شقققيئا متقققروف  

 وقريب من املعمتلقي 

فرد معمتحقرف أو ذو مركقز أو يف   

ملسسققة واألتصققال مكلقق    

 نسبيا متروف وبتيا 

الفرد يتال ضان ملسسة وحمقرتف  

 واالتصال مكل  جمهول وقريب 

حقققارس ) املغربقققل  2

 ( البوابة 

Gatekeeper  

وجوده ضروري الععمتبارا  اقعمتصقادية   ية موجود الععمتبارا  فنية أو مهن غري موجود 

وسياسقققية وفكريقققة واجعمتااعيقققة 

 وفنية ومهنية 

 الرسالة  3

Massage 

خصوصية أو سرية ولقيس  

 على مضاونها ضوابط 

خصوصية أو سرية أو رتعمتصقة  

 واملضاون ختصصي أو فين 

عامققة وختضققع لقيققود اجعمتااعيققة    

وسياسققية ودهققي غققري فنيققة اللغققة    

 ومفهومة للجاهور

   الرسالة تاّف 4

Message flow  

 اجتادهني

  

 اجتادهني

  

 يغلب عليه ان يكون باجتاه واحا 

 

 

الرموز املسقعمتاامة   5

 يف الرسالة 

Messages 

Symbols 

لفظية ونسبة كبرية غري 

 لفظية 

بتقققض الوسقققائل تسقققعمتاام الرمقققوز  لفظية 

اللفظيققة مثققل الوسققائل املطبوعققة    

والراديققو وبتضققها يسققعمتاام الرمققوز  

اللفظيقققة وغقققري اللفظيقققة مثقققل    

 العمتلفزيون أو السيناا 

احلفققققاظ علققققى   6

 الرسالة

  

سققققريتة الققققزوال األ اذا مت  

 تسجيلها 

سريتة الزوال وممكنقة عنقا   

 العمتسجيل 

ميكققن االحعمتفققاظ بهققا اذا كانققت   

مطبوعة ، واالفالم وابلرامج املسقجلة  

 املساوعة واملرئية 

سرعة األتصال يف  7

الوصقققققققققول اىل 

 ري مجهور كب

 سريع جاا  سريع نسبيا  بطي  نسبيا 

(      املعمتلقققي  8

Receiver        
املعمتصققققققل بققققققه 

)

Communicate

e  

شققققققا  او جماوعققققققة 

أشققققققااص متققققققروفني  

ومعمتجانسقققني يف األغلقققب  

 وقريبني 

شققا  او جماوعققة أشققااص  

او غقققري متقققروفني / متقققروفني 

وثقافققة مشققرتكة وبتيققاين  

 عن املعمتصل 

صل ودهقم  غري متروفني للاعمت -مجادهري

معمتنوعققو املسققعمتويا  والثقافققة وغققري  

 معمتجانسني 

حجققققم سققققيطرة  9

املعمتصققل )املعمتلقققي 

علقى عايلقة   ( بقه 

 االتصال 

 منافضة  مرتفتة  مرتفتة 

ميكققن افقققال املققذياع أو /  مرتفتققة منافضة وصتبة منافضة وصتبة باون أن حجقققم السقققيطرة  12

 المرسل 

1 

 

 المتلقي 

2 

3 

 

 المرسل 

 المتصل 

 المتلقي 

  المتصل به
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املعمتلقققققي علققققى  

التاليققققققققققققا  

االنعمتقائيقققققققققققة 

وخصوصققا انعمتقققا  

 العمتترض 

العمتلفققاز او تغققيري ااحمطققة أو اخعمتيققار    يعمتهم املر  بالوقاحة 

مقال للقرا ة يف اجمللة أو االنعمتقال اىل 

 غريه 

مققققارة املعمتصقققل   11

علقققققى جتقققققاوز  

التاليققققققققققققا  

االنعمتقائيقققققققققققة 

وخصوصققا انعمتقققا  

 العمتترض 

 منافضة  مرتفتة  مرتفتة 

/     القنقققاة 12

 الوسيلة

 مطبوعة الكرتونية و الكرتونية شفوية  شفوية 

لعمتاا إىل جهقود عظياقة    مضاعفة األتصال  13

 من الفرد 

مققققارة كقققبرية علقققى مضقققاعفة  ممكنة 

 الرسائل 

بققأخعمتالف الوسققيلة  /بتققض احلققواس  بتض احلواس  ( كبري )فوري ومرتفع  رجع الصاى  14

 املسعمتاامة 

اسققعمتااام احلققواس  15

 يف االتصال 

ف الوسققيلة بققاخعمتال/بتققض احلققواس  بتض احلواس مجيع احلواس 

 املسعمتاامة 

عققرب وسققيلة مققن وسققائل االعققالم      عرب الوسط  وجها لوجه  ظروف االتصال  16

 االلكرتوني أو املطبوعة 

االحعمتكققققققا  أو  17

 االتصال 

رئيسققي لظققروف املواجهققة   

الشاصققية ورجققع الصققاى  

 الفوري واملباشر والقوي 

رئيسي أو ثانوي حسب طبيتقة  

 االتصال 

 ثانوي 

تشققققققكيل أو تغققققققيري  أثري احعمتاال العمت 18

االجتادهققققققا  واملترفققققققة  

 والسلو  

تشققكيل و تغققيري االجتادهققا  

 واملترفة 

تغيري وتشكيل االجتادها  واملترفة 

 والسلو  

فتققال لعمتحقيقق  احلاجققا     يقي  احلاجا   19

 اخلاصة 

 فتال وسريع لعمتحقي  احلاجا  التامة  فتال لعمتحقي  احلاجا  اخلاصة 

القققوانني املنظاققة  22

 تصال لال

ضوابط أخالقية مسقعمتااة  

مققن قققيم اجملعمتاققع وثقافعمتققه 

وليس بالضرورة أن تكون 

 متروفة 

بتضها يرتبط بققوانني مهنيقة   

 منظاة لالتصال 

قققوانني تسققنها احلكومققة ولققوائ     

داخلية تنظم عال املعمتصل من خقالل  

 ملسسعمته 

/ غققققري حمكققققم البنققققا   منط العمتفاعل  21

ورسائل االتصال الشاصي 

ن القواعقا سقوا    هلا قليل م

مقققن حيقققث الشقققكل او   

 املضاون أو العمتكرار 

االتصققال قققا يكققون حمكققم 

البنققا  أو غققري حمكققم البنققا    

 حسب نوع االتصال 

االتصال ذو بنا  حمكقم لقه قواعقاه    

 املرتبطة بالوسيلة 

 

 

 :لنشاطا  االتصالية بني االتصال والعمتواصل ا
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ومهاقا اخعمتلفقت نشقاطا  االتصقال ،       مهاا تتاد  أسقاليب االتصقال ومسقعمتوياته             

اهلامقة   امللشقرا  ومقن  . اهلاف من عالية االتصال دهو يقي  تأثريا  أو نعمتقائج متينقة   ف

  .على جناحها ماى اسعمتجابة املعمتلقي للرسالة

ولذا فان عالية االتصال الناجحة دهي عاليقة تواصقل بقني املرسقل واملسقعمتقبل أي بقني       

ننا العمتفري  بني االتصال والعمتواصقل مقن حيقث طبيتقة     ولذا ميك. املعمتِصل واملعمتَصل به 

عالية االتصال ، وبيناا يتين االتصال إرسال الرسالة إىل املعمتلقي إال ان ذلك ال يتقين ان  

ومن دهنا  كان جيب العمتفري  بني الرسالة اليت ال يسعمتجيب هلا . املعمتلقي سيسعمتجيب هلا 

وىل رسقالة اتصقالية ، فقان األخقرية     فبيناقا الرسقالة األ  . املعمتلقي وبني اليت يسعمتجيب هلقا  

الكلاة يال يف طياتها متنقى   نونطل  عليها كلاة العمتواصل ال. رسالة تواصلية 

 .االتصال الناجحة  املشاركة والعمتفاعل واالسعمتارارية ودهاا من مسا  عالية

إذن ميكننا الققول بقان العمتواصقل    

دهققو االتصققال النققاج  الققذي يتققين   

ارية املشاركة والعمتفاعل واالسعمتار

ولتققل مققا لققققه اإلنرتنققت اآلن   .

ميثققل أعلققى أشققكال االتصققال    

ودهكذا فان طاول أي  العمتفاعلي ،

لقققق  العمتواصقققل  ان يف اتصققالي 

بقا    بينه وبني الذين يعمتصقل بهقم  

 . اآلن حقيقة قابلة للعمتحقي  

 

 :خامتقة 

 

قققامنا دهنققا تتريفققا، لتاليققة            

وقانققققا ، االتصققققال اجلاققققادهريي 

التصققال اجلاققادهريي مبياققنني أسققباب منققو وتقققام وسققائل االتصققال بققالرتكيز علققى ا

اجلاادهريي يف القرنني العمتاسع عشر والتشرين سوا  أكانت عوامقل مرتبطقة خبقاما     

وسائل اإلعقالم أو عوامقل جمعمتاتيقة ، وأبرزنقا مقومقا  وسقائل االتصقال اجلاقادهريي         

بقل والعمتشقويب ثقم ناقشقنا     املعمتاثلة يف إعادة االنعمتاا والعمتوزيع والرجع والعمتاويقل واملغر 

وعرضقنا ذلقك يف   خصائ  وسائل اإلعالم املقرو ة ، واملساوعة واملرئيقة واملسقاوعة   

 .جاول يسهل على القارئ املقارنة واكعمتشاف خصائ  وسائل اإلعالم 

، يلكا على االتصال باععمتباره النشقاط اإلنسقاني املعمتايقز     همناان دهذا الترض الذي قاا

 .تسعمتار باونه  الذي ال ميكن للحياة ان
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 حمعمتويا  الفصل الثالث 

 وسائل اإلعالم بني ح  االتصال واحلرية 

 واملسئولية االجعمتااعية             

  ماخل 

  حقوق اإلنسان يف االتصال 

  أبتاد حرية وسائل اإلعالم ومسئولياتها

 ية الجعمتااعا

 معمتطلبا  اجناز وظائ  وسائل اإلعالم 

 موجبا  احلرص على حرية االتصال 

 األساس النظري الخعمتالف أنظاة اإلعالم 

 النظرية السلطوية .1

 النظرية الليربالية .2

 نظرية املسئولية االجعمتااعية .3

 .ةعمتيالنظرية الشاولية السوفي .2

  وسائل اإلعالم أدا متايري لقياس 

 والعمتلفزيونية  نظام تصني  لألعاال السيناائية 

   لالسسا  اإلعالمية ل ةاالجعمتااعي سئوليةاملمواثي 

 املسئولية االجعمتااعية يف القوانني احلكومية واملواثي  املهنية التربي 
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 الفصل الثالث  

 وسائل اإلعالم

 بني ح  االتصال واحلرية

 واملسئولية االجعمتااعية

 :ماخل

ه البشرية ستيا  و تأكيا حققوق اإلنسقان يف االتصقال مقر     ان العمتطور الذي شهات

انه يف عصر الساحا  التامة " ، بقوله Jean Darcyبتاة مراحل عرب عنها جان دارسي 

واملنابر عناما كان االتصال مباشرا وبني األشااص، ظهر ألول مرة مفهقوم كقان أصقل    

 –أدى ظهقور الطباعقة    وققا ... ة، ودهو مفهوم حريقة القرأي  يكل تقام إنساني وكل مان

مقن خقالل اتسقاعها ذاتقه ويف يقا       –ودهي أول وسيلة مقن وسقائل اإلعقالم اجلاادهرييقة     

للحقققوق امللكيققة أو الاينيققة يف ممارسققة السققيطرة، إىل نشققو  مفهققوم حريققة العمتتققبري 

العمتطور اهلائل للعمتقااول  شها وقا اتسم القرن العمتاسع عشر الذي .  كنعمتيجة طبيتية لذلك

الظهققور املعمتتاقققب  ان ...صققحافة، بالنضققال الققاائم للفققوز ةريققة الصققحافةاجلاققادهريي لل

وإسقا ة اسقعمتااام   ... الفقيلم والراديقو والعمتلفزيقون    –لوسائل اإلعالم اجلاادهريية األخقرى  

كافة أشكال الاعاية عشية احلرب، قا أوض  ضرورة وإمكانية وجقود حق  أكثقر    

 :ياياا ولكنه أكثر مشوال، ودهو

  األنبا  واألفكار وتلقيها وإذاععمتها بأية وسيلة كانت دون تقيا احل  يف اسعمتقا" 

واليوم دهنا  احعمتاال للعمتقام خطوة جاياة إىل األمام تعمتاثل يف االعرتاف "...  باحلاود 

ة  اإلنسان يف االتصال، وذلك انطالقا من انعمتصاراتنا األخرية على الزمن والفضا  ومن 

واليوم أصب  واضحا لنا ان دهذا احل  يضم كل دهذه  ...ادراكنا املعمتزايا لظادهرة االتصال

مفادهيم االنعمتفاع باإلعالم   احلريا  ولكنه يضي  إليها بالنسبة لألفراد واجملعمتاتا

 ومجيتها، كاا نشتر اآلن، مفادهيم –واملشاركة فيه، وتاف  املتلوما  يف اجتادهني 

 ".كافة حيوية للعمتطور املعمتناس  لننسان والبشر
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 : االتصال ح  اإلنسان يف

كعمتققب رجققل القققانون األرجنعمتققيين الققاو كوكققا 

Aldo Cocca   عن حقوق اإلنسان يف االتصال رتاطبقا

 :القارئ قائال

احل  يف ان ترى، واحل  يف ان تقرى، واحلق  يف ان   "

تترب عن نفسك كعمتابة أو طباعة، واحل  يف ان تتقرب  

عن نفسك يف قالب فين، واحل  يف ان تترب عن نفسقك  

باعة، واحل  يف ان تتقرب عقن نفسقك يف    كعمتابة أو ط

 ".قالب فين، واحل  يف ان ختعمتار 

ويف العمتقرير النهائي للجنة الاولية لاراسة مشكال  االتصقال اليونسقكو والقذي    

 :جا  ما يلي" أصوا  معمتتادة وعاا واحا"صار يت عنوان 

ان لكققل شققا  احلقق  يف االتصققال، وتعمتاثققل املكونققا  الرئيسققية هلققذا احلقق    "

 :ساني الشامل يف احلقوق العمتالية دون ان تقعمتصر عليهااإلن

ح  االجعمتااع واحل  يف املناقشة واحل  يف املشاركة، وما يعمتصل بذلك مقن حققوق    -0

  .تكوين اجلاتيا 

احل  يف االسعمتفسار واحل  يف احلصقول علقى متلومقا  واحلق  يف إبقالغ اآلخقرين        -3

 .باملتلوما  وما يعمتصل بذلك من حقوق اإلعالم

الثقافة، واحل  يف االخعمتيار، واحل  يف احلياة اخلاصة، وما يعمتصل بذلك من  احل  يف -2

حقوق العمتساية االتصالية املعمتصلة بقذلك ويقعمتضقي بلقوغ احلق  يف االتصقال تقوافر       

 . موارد االتصال الالزمة باحعمتياجا  االتصال البشري

فقراد  ويضع احلايث عن حقوق اإلنسان دهذه موضوع حرية وسائل اإلعالم وحرية األ 

لوسقائل اإلعقالم، فقاحلرص علقى تقوفري        جنبا إىل جنب مع أبتاد املسئولية االجعمتااعية

دميقراطية االتصال على املسعمتويا  الفردية وااحملية والوطنية والاولية مطلب إنسقاني  

وغايققة سققامية لققيس مققن السققهل  

إدراكها، وميكننقا الققول بقان    

الستي إىل دهذا املطلب كان دوما 

عايقققاة لقققاى  يترتضقققه ذرائقققع

احلكقققام واحلكومقققا ، القققيت  

تسقققتى إىل تأكيقققا سياسقققعمتها 
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وسيادتها وتنفيذ مصاحلها، ومن ثقم فانهقا تنظقر إىل    

وسائل اإلعالم باععمتباردهقا أدوا  ميكقن توظيفهقا،    

وحيناا تعمتتارض مصاحلها مع وسقائل اإلعقالم، فقان    

حجج املصلحة التامة واملصقاحل التليقا تقربز لعمتفقرض     

إلعالم، ودهذا ال ينطب  فحسقب  قيوددها على وسائل ا

على األنظاقة الايكعمتاتوريقة بقل جنقاه أيضقا يف      

 .الاميقراطية ألنظاةا

ودهققو  David Broderويعمتحققاث ديفيققا بققرودر   

صحفي أمريكي مرموق من جرياة واشنطن بوست عن جتربة الصحافة األمريكية القيت  

زيقرة جرينقادا يف   مت منتها من مرافقة وتغطية التالية التسكرية األمريكية لغقزو ج 

 :وإذ يقول 0912عام  أكعمتوبر –تشرين أول  32

نع الصحفيون واملراسلون مقن دخقول اجلزيقرة طقوال السقاعا  السقعمتني األوىل       وقا ُم"

لتالية الغقزو، وأمقا أولئقك القذين غقامروا بالقذدهاب إىل دهنقا  مقن تلققا  أنفسقهم فققا            

، "ت الصحافة هلقذه املتاملقة   وقا ضج.  وضتعمتهم القوا  األمريكية يف احلبس االنفرادي

فهذا وزير اخلارجية جورا شولعمتز يقول بأنه خالل احلرب التاملية الثانيقة  : " ويعمتابع فيقول

كان املراسلون الصحفيون يشاركون يف كل شي  وكانوا يقفون يف صقفنا علقى   

أما دهذه األيام، ومع نشقو  دهقذه الصقحافة املتاديقة فيبقاو وكقان مجيقع        .  وجه االمجال

راسلني يقفون دائاا ضانا، ودهكذا فإنهم يستون دائاا لنقل األشيا  القيت مقن شقانها    امل

".  وأنت ال يعمتاا إىل شي  كهذا عناما تقوم بتالية عسكرية .  تتكري صفو الوضع

الققعمتحكم يف املتلومققا  يتطققي احلكومققة السققيطرة علققى عقققول : "... ومضققى يقققول

أنهقا سقلطة حقاول دسقعمتور     .   حكومقة ودهقذه سقلطة جيقب أال متلكهقا أيقة      .  مواطنيها

نقين أطلقب   إ.  الواليا  املعمتحاة حرمان احلكومة منها على الاوام من خالل العمتتايل األول

كنعمتم  إنوان تسألوا أنفسكم  –من زاوية مصلحعمتكم اخلاصة  –ن تفكروا أإليكم 

 ".على اسعمتتااد الن تتيشوا يف جمعمتاع تسيطر فيه احلكومة وتوجهنا وتقصينا

الشهادة تلكا على ان مسألة احلرية نسبية وليست مطلققة ولقيس دهنقا      ان دهذه

 . سبيل إىل جتادهل حقيقعمتها

ن متظم الاساتري تكفقل حريقة األفقراد وحريقة االتصقال، وعلقى       أوعلى الرغم من 

الرغم من ان املواثي  الاولية تلكا ذلك أيضا، إىل ان مسرية اإلنسقانية للحصقول علقى    

وسائل االتصال وحريعمته يف االتصال كانقت دومقا تنطلق  مقن     احل  يف االتصال وحرية 

مصاحل احلكوما  واليت تستى للسيطرة على وسائل االتصال وتتال علقى ان تنسق    
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وسائل اإلعالم مع سياساتها وتوجهاتها حعمتى لو جلأ  احلكومقا   

اىل تزيي  املتلوما  كاا فتلت الواليا  املعمتحقاة وبريطانيقا يف   

 .ياملل  النووي التراق

ان دهافنا دهنا ليس العمتأكيا على مفهوم احلرية يف ظل ظقرف  

تتوزه الواقتية، بل ان مفهوم احلريقة جيقب ان يعمتسق  مقع احلريقة      

املسئولة وامللعمتزمة بالصاحل التام، واليت ترتكز علقى اإلحسقاس باملسقئولية االجعمتااعيقة     

 واحلرص على تأمني حقوق االتصال لألفراد واجملعمتاتا  

 ئل اإلعالم ومسئولياتها االجعمتااعية أبتاد حرية وسا

ان املتضلة األساسية اليت تواجه حرية وسائل اإلعالم ومسقئولياتها االجعمتااعيقة ذا    

 :أبتاد رئيسية معمتشابكةأربتة 

وما تسنه من قوانني وتشريتا  وما متارسقه واقتيقا مقن العمتتامقل مقع       :احلكوما : أوال

 .امللسسا  اإلعالمية واألفراد واجلاهور

 دهذا اجلانب فان مجيع دول التاا بال اسعمتثنا  تقوم بوضع القوانني والعمتشقريتا   ويف

فيه واليت تسعمتهاف تنظيم املهن اإلعالمية مقن جهقة،    األفراداليت ياد حرية االتصال وح  

ة ودهقي تققوم كقذلك بعمتحايقا طققرق     يققالوطنوووضقتها أمقام مسقئولياتها االجعمتااعيقة     

 . االتصال وكايعمته ونوعيعمته

تقوم امللسسا  اإلعالمية وتنظيااتها املهنية بوضع اللوائ   :امللسسا  اإلعالمية :ثانيا

والقققوانني واملواثيقق  املهنيققة الققيت تسققتى إىل ضققبط املهنققة ويايققا أبتققاد مسققئولياتها 

دهقي التامقل   وضاان حرياتها، ولكن دهذه اللقوائ  والققوانني واملواثيق  املهنيقة ليسقت      

ميني ويرردهم مقن ضقغوط امللسسقة اإلعالميقة ذاتهقا      األساسي يف ضاان حرية اإلعال

ويف ضاان وصول احلقيقة إىل اجلاهور ويف العمتتبري عن مصاحل اجلاهور، ذلك الن دهذه 

امللسسا  ختضع إىل مصاحلها يف العمتتامل مع حرية اإلعالمي وح  العمتتبري لألفقراد ويف  

يز واملصااقية يصب  أمرا أي نوع من املتلوما  جيب ان ينشر؟ ولذا فان احلايث عن العمتح

ضروريا الن وسائل اإلعالم ياقل متهقا بقذور العمتحيقز والعمتتقارض أحيانقا مقع املصقلحة         

 نعقالم جوانقب النققا ل   Theodore Petersonوقا خل  ثيقودور بيرتسقون    .  االجعمتااعية

 :األمريكي واليت تسعمتلزم العمتأكيا على املسئولية االجعمتااعية ودهذه االنعمتقادا  دهي

إلعالم أدهاافها اخلاصة ويقوم مالكودهقا بالاعايقة آلرائهقم وخصوصقا يف     لوسائل ا -0

 .السياسة واالقعمتصاد وذلك على حساب وجها  النظر املتارضة
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تتاققل وسققائل اإلعققالم يف خامققة الشققركا  الكققربى ويف بتققض األحيققان فققان   -3

 .املتلنني يسيطرون على سياسة العمتحرير ومضاون العمتحرير

 .غري االجعمتااعيان وسائل اإلعالم تقاوم العمت -2

ي وسائل اإلعالم ادهعمتااما أكرب بعمتغطية األمور السطحية والتاطفية أكثر مقن  ولت -2

 .تغطيعمتها لألمور اهلامة

 .تهاد وسائل اإلعالم املتنويا  التامة -2

 .وسائل اإلعالم تغزو خصوصية األفراد باون سبب عادل -3

السبيل إىل  تسيطر على وسائل اإلعالم طبقة واحاة ودهي طبقة رجال اإلعالم وان -9

وسائل اإلعالم صتب للوافا اجلايا ودهكذا فان السقوق احلقر واملفعمتقول لألفكقار     

 با  مهادا 

لعمتاا اجلاهور إىل وسائل اإلعالم ويتعمتاا عليها يف املتلوما  والرتفيه  :اجلاهور: ثالثا

ويعمتوقع منها ان تليب حاجا  عاياة لايه، وتفس  له وسائل اإلعالم اجملال للعمتتقبري  

أيه وتتال كذلك رقيبا على أجهزة احلكومة بالنيابقة عنقه، والقافاع عقن     عن ر

تعمتقآزر يف يايقا مسقئوليا     لقاوردها  مصاحله ودهذه املسئوليا  كلقها والعمتوقتقا    

 .وسائل اإلعالم يف ظل الفلسفة السائاة يف اجملعمتاع

وحققوق  املعمتاثل باملنظاا  الاولية املتنية ةريقة وسقائل اإلعقالم    : البتا الاولي :رابتا

اإلنسان مثقل األمقم املعمتحقاة واليونسقكو واألمنسقيت وباإلضقافة للعمتقاخل القاولي         

 .للاول الكربى ذا  النفوذ كالواليا  املعمتحاة واالياد األوروبي

 معمتطلبا  اجناز وظائ  وسائل اإلعالم

ان اجناز وظائ  وسائل اإلعالم على الوجه األكاقل يقعمتم     Moellerوقا رأى مويلر 

وذلقك بعمتحقيقهقا املعمتطلبقا        Hachens Commissionقرتحعمته جلنة دهاتشنز من خالل ما ا

العمتالية 

(1)

: 

 الصاق والشاولية، واالسعمتقصا  الذكي لألحااث اليومية يف سياق يتطيها متنى  - 1

 .تكون منربا، لعمتبادل العمتتليقا  والنقا ان - 2

 إبراز صور ممثلة للجااعا  اليت يعمتشكل منها اجملعمتاع  - 3

 .رض وتوضي  أدهااف اجملعمتاع وقياهع -  4

 .العمتاكن من الوصول الكامل إىل املتلوما  - 5
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اإلشقراف  / مع تلك املعمتطلبا ، أصقبحت الرقابقة    انسجاماولعمتقييم أدا  وسائل اإلعالم 

ولقذا فقان   . على املتلوما  مهاة، مع اتساع وتتقيا املتلوما  اليت تنقلها وسائل اإلعقالم 

وبيناقا يتعمتقرب   . اق والشقاولية واملعمتابتقة الذكيقة لألحقااث    تقيياها يعمتم من حيث الص

الصاق و الاقة متيارين عاليني أو متيارين عاليني جاا، لعمتقييم وظائ  وسائل اإلعقالم،  

ونشها يف وسائل اإلعقالم الغربيقة   . إال ان أدا  وسائل اإلعالم  ال  لو من العمتحيز واخلااع

سقبعمتارب يف   –أيلقول   11ا بتقا أحقااث   صورا من العمتحيز ضا الترب واملسلاني وخصوصق 

ومن أمثلعمتها إبراز صور مشودهة للشاصية التربية واملسلاة ووصاها باإلردهقاب   . أمريكا

 .يف العمتلفزيون والصحافة والكعمتب والرتكيز على إبراز صور منطية تسي  إليها

وأما من حيث الشاولية فان تتاد مصادر املتلوما  وسرعة االتصاال  أصبحت تقوفر  

صا لعمتحقي  أكرب قار ممكن مقن تغطيقة املوضقوعا  املطروحقة للنققاش، ولكقن       فر

تظل الشاولية ردهينة ببتض التوامل املهنية واخلارجية اليت يقا مقن العمتغطيقة الشقاملة     

 .ملوضوع ما

وفياا يعمتتل  بالعمتغطية الذكية لألحااث ذا  املتنى، فإننا نعمتوقع كجاهقور ققارئ   

ائل ذا  نوعية جياة من حيث مضاونها ُيتقاادها لنقا   أو مسعمتاع أو مشادها ان نعمتترض لرس

ويف الغالقب تكقون املتاجلقة التايققة لألخبقار      . إعالميون حمرتفون ذوو خربة وثقافقة 

ومضاون املتلوما  يف وسائل اإلعالم املطبوعة أكثر عاقا، من وسائل اإلعقالم املرئيقة   

 .أو املساوعة

فان ذلقك يتقين ان تصقب  الوسقائل      ولعمتحقي  وظيفة العمتفسري والعمتتليقا  املعمتبادلة،

اإلعالمية منربا، لعمتبادل العمتتليقا  والنقا، ودهذا ما تقوم به الصحافة وخاصة يف صفحا  

 .املساوعة واملرئية فان دوردها يف دهذا اجلانب ضئيل جاا، انالقرا ، أما اإلذاععمت

 

 :موجبا  احلرص على حرية االتصال

 :ةجعمتااعيققة دهامققة للتناصققر الثالثقق ان حريققة وسققائل اإلعققالم ومسققئولياتها اال  

احلكومققققة ووسققققائل اإلعققققالم  

ودهنا  عاة أسباب جتتل .واجملعمتاع

من واجقب أي حكومقة أو ملسسقة    

إعالمية احلرص على حرية اإلعالم 

وإتاحة الفرصة حلوار اآلرا  املاعمتلفة 

ومن دهذه األسباب تلك القيت يعمتحقاث   

 : ودهي Dana Bullenعنها دانا بلني 

تلققك الققيت  ان أفضققل الققربامج   -0

تنبث  عقن مناقشقا  كاملقة    
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لباائل عاياة، وليس ذلك من خالل األبواب املغلقة للاكاتب احلكومية ولكن 

 .من خالل اجملعمتاع

ان االخعمتيارا  اليت تعمتطور من مثل دهذا النققاش املفعمتقول سقوف جتقذب الفهقم والعمتأييقا        -3

 .ملاى أبتا مما لاول القادة يقيقه

كاة وتساعا وسائل األخبقار املسقعمتقلة يف   ليس دهنا  شا  ما ميعمتلك كل احل -2

 .إظهار األفكار من مصادر معمتتادة واليت سعمتكون أفضل من تلك اليت موضع النظر

وسائل اإلعالم املسقعمتقلة سقرتاقب تققام بقرامج العمتنايقة، ودهقذه القربامج سقعمتكون          -2

 .ا مت كش  املشاكل أكثر مما يعمتم عنا اخفائهاذأكثر فتالية إ

دهقي القيت تسقا  ألصقوا  النقاس وحاجقاتهم بقان تكقون          ةاحلرغالبا فان الصحافة  -2

  .مساوعة من احلكوما  أو املصاحل القوية

 .ال شك بان دهذه األمور تعمتوق  على الفلسفة اليت تسري اجملعمتاع

واجملعمتاتا  الاميقراطية دهي أكثر اجملعمتاتا  انفعمتاحا على حريقة األفقراد وحريقة    

ملتلومقا  ولكقن دهقذا لقيس مطلققا فقان       امللسسا  اإلعالمية، واحلق  يف الوصقول إىل ا  

احلكوما  الغربية الاميقراطية متارس أحيانا الرقابة ومتنع كعمتبقا مقن النشقر ويقول     

دون مشاركة الصحفيني يف تغطية بتض األحااث، وتراقب الرسائل اإلعالمية ويظر 

على املراسلني العمتحر  ةريقة أو بنققل الصقورة كاقا يرونهقا كاقا حصقل يف حقرب         

 .3222واحلرب على التراق عام  0990عام اخلليج 

ن من األمور اليت باتقت مقلققة للاعمتقابتني حلريقة وسقائل اإلعقالم ومسقئولية دهقذه         إ

الوسائل يف نقل احلقيققة مقا نقراه مقن اخقعمتالق لألحقااث واألخبقار، وققا كعمتقب دانيقل           

 اثلألحقا دليقل  : الصقورة " حول دهذا املوضوع كعمتابا، بتنوان  Daniel Boorstinبورسعمتني 

يف اخقعمتالق األحقااث    األمريكيةوفيه يعمتحاث عن دور احلكومة " املاعمتلقة يف أمريكا

 :   ما يلي إلىودهذه األحااث اليت يستى اإلعالميون للحصول عليها أد  حسب رأيه 

 ن مهادون بعمتهايا جايا، خاص بأمريكا ودهو لقيس تهايقا احلقرب الطبقيقة أو     " 

أو الغوغائيقة أو الطغيقان علقى القرغم مقن  أنهقا        ميقة األأو الفقر أو املرض أو  ااالياولوجي

انققه تهايققا عققام الواقتية،تهايققا الشققيئية،دهو خطققر  . تعمتفشققى يف كققل أ ققا  التققاا

شقتب   أولو قن  . باسعمتباال احللم األمريكي، بإحالل املثل بالصور والعمتطلتا  بقالطراز 

سقعمتطيع ان  بالعمتاري،  قاطر بقان جيتقل تضقليالته حيويقة ومقنتقة وواقتيقة جقاا، وي        

ومقن ثقم فإننقا ا جنقرأ بقأال نصقب        .  ن أكثر شقتب مضقلل علقى األرض   .يتيب بها

أبطالنقا، مغامراتنقا أشقكال     أخبار إنهان تضليالتنا تتشب يف حياتنا،  مضللني ذلك أل

"فننا وخربتنا اخلاصة 

(3)

. 
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، ودهقذا الواققع   األمريكقي دهو راية رتيفة للاجعمتاع  إمناان ما يعمتحاث عنه بورسعمتني 

لذي يعمتحاث عنه، لفز اجملعمتاتا  القيت ا تصقل إىل تلقك املرحلقة ان تبحقث عقن سقبل        ا

وتتزيز وسائل اإلعالم اليت يال حلم اجملعمتاع ومثله وتطلتاتقه وبقاون ان تققوده     إبقا 

 .األضاليل

وعلى الرغم من االخعمتالفا  البينة بني أنظاة وسائل اإلعالم يف دول التقاا إال  أنهقا   

 :ملباأ يفتعمتف  من حيث ا

 .حرية وسائل اإلعالم يف العمتتبري .0

 .ح  اإلنسان يف االتصال  .3

 . و اجملعمتاع  األعالممسئولية وسائل  .2

ن دهذه املبادئ معمتااخلة وتتعمتاا تفاعليا، بتضها علقى القبتض اآلخقر فقان رايعمتهقا      وأل

وبنا  على النظرة إىل مفهقوم احلريقة وقوانينهقا،     وأبتاددها،ختعمتل  يف تفسري مضامينها 

نا  على فهم متنى املسئولية االجعمتااعية وحاوددها، فالنظام اإلعالمي يف بلا ما لقيس  وب

إال نعمتاجا، واقتيا، لألنظاة التقائاية والفكرية واالجعمتااعية والسياسقية واالقعمتصقادية   

وحيناققا نعمتحققاث عققن جمعمتاققع حمققاد فإننققا سققنجا ان رايققة األنظاققة    . يف ذلققك البلققا

ياله من متعمتققاا  وافرتاضقا  يعمتقبلقها اجملعمتاقع أو      مبا –االجعمتااعية والسياسية فيه 

سقوف تقنتكس بالضقرورة علقى نظقام وسقائل اإلعقالم،         –تسوده ويكقم عالقاتقه   

فطبيتة النظام السياسي، وعالقة الفرد بالاولة، وطبيتة املترفقة ونظقام التقيقاة فيقه     

لنظقام  كلها عوامل ملثرة يف النظقام اإلعالمقي، بقل دهقي القيت تفلسق  تقربر طبيتقة ا        

 .اإلعالمي وياد دوره يف اجملعمتاع

األسققاس النظققري الخققعمتالف أنظاققة  

 :اإلعالم

خقققالل التققققود املاضقققية سقققاد لقققاى 

 احلقققوار حقققولاألكقققادمييني واملنظقققرين 
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املققذادهب أو الفلسققفا  الققيت تققق  ورا  األنظاققة اإلعالميققة املاعمتلفققة يف التققاا، وكققان 

ل اإلعققالم ومققاى املسققئولية  انتكققاس دهققذه املققذادهب يعمتاثققل يف حققاود حريققة وسققائ   

 .وامللسسا  واجلااعا  والشتوب يف االتصال األفراداالجعمتااعية هلا وحقوق 

ومن خالل دهذه الفلسفا  أيضا، تربز جماوعة من األسئلة مقا دهقي احلريقة املطلوبقة؟     

؟ دهل دهي حرية لكل الشتب؟ أم دهقل  نطاقهاومن دهم الذي سياعمتلكون دهذه احلرية؟ وما 

ميكقن ان تكقون    لودهق  ؟ةنيق اا يف الفلسقفة املاركسقية الليني  دهي حرية لطبقة ك

كان ال با من ضبط حاوددها فاا دهي القيود أو الضقوابط القيت بنقا      وإذااحلرية مطلقة؟ 

 عليها ميكن لوسائل اإلعالم يقي مسئوليعمتها االجعمتااعية؟

وقا ساد احلايث عن أربع فلسفا  سيطر  أو ما زالت تسيطر على وسقائل اإلعقالم   

يث يكم فلسفعمتها النظام اإلعالمقي السقائا يف اجملعمتاقع وأدهقم مقا يتنينقا يف دهقذه        ة

 .دهو دهافها وصلعمتها باحلرية واملسئولية االجعمتااعية لوسائل اإلعالم األربعالفلسفا  

النظرية السلطوية، والنظرية الليرباليقة، ونظريقة   : ودهذه الفلسفا  والنظريا  دهي

الشقققاولية املسقققئولية االجعمتااعيقققة، والنظريقققة  

 .ةعمتيالسوفي

 :النظرية السلطوية

كاققا يققرى سققرب  ورفاقققه فققان النظريققة      

السلطوية دهي أقام دهذه النظريا  وقا انبثقت مقن  

النهضققة بتققا اخققرتاع    أواخققراجلققو املعمتسققلط يف  

وكان يتعمتقا بان احلقيقة ليسقت نعمتقاا اجلاقادهري لكنهقا نعمتقاا قلقة       . الطباعة بقليل

ودهكذا كقان  . جيه أتباعهمووت اإلرشادز يلدهلهم حكياة من البشر الذي دهم يف مرك

السلطة ومن ثم فان الصحافة تقلدي   -يظن بان احلقيقة تعمتاركز قريبا، من مركز القوة

احلكام اليت  بأفكارالشتب  إلعالموظيفعمتها من القاة إىل القاع ومت اسعمتااام الصحافة 

امللكية والصحافة  والصحافة جمربة على تأييا السياسة. جيب ان يترفودها ويساناودها

امعمتنتقت   إذاتصري  خاص ميكن سقحبه يف أي وققت،  نا  على احلصول على مساوحة ب

ودهكذا احعمتف  مصار السلطة ةقه يف العمتشريع وتغقيري  . الصحافة عن تأييا السياسة

السياسة وح  الرتخي  والرقابة، ودهذا املفهوم للصحافة ا يقرت  جمقاال، لقاور الصقحافة     

ودهقذا املفهقوم القذي كقان سقائاا، يف الققرنني السقادس عشقر         . ةالرقابي على احلكومق 

والسابع عشر دهو أصل للتايا من النااذا املوجودة يف عاملنا إىل يومنا احلاضر 

(2)

. 

 م ركس و إنجيلز
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 :(الشاولية –الشيوعية ) السوفيعمتيةالنظرية 

الشاولية دهقي تطقوير للنظريقة السقلطوية      –ودهكذا فإننا جنا ان النظرية الشيوعية 

وبنا  علقى  . ها لعمتأخذ يف حسبانها الثورة الصناعية و ما خلقعمته من مشاكلوتتايل علي

دهذه النظرية فان الاولة متلك وسائل اإلعالم وتسيطر عليها من خالل املوارد، ودهي تهاف 

إىل تتليم مبادئ الشيوعية اليت تستى إىل ترسي، ديكعمتاتورية الربوليعمتاريا كارحلقة  

 .دعم الاولة وذلك باملساعاة لعمتحقي  أدهاافهاانعمتقالية، ودور وسائل اإلعالم دهو 

 .وختعمتل  النظرية السوفيعمتية عن السلطوية من جانبني

تركققز النظريققة الشققيوعية تركيققزا، علققى الققاور االجيققابي لوسققائل اإلعققالم يف   -0

الثورة التاملية وال ترضى دهذه النظريقة ةظقر تقاخل وسقائل      اجنازالعمتحريض على 

 –كاا دهقي النظريقة السقلطوية     -الاولة اإلعالم يف سياسا  

 أساسقي ان اإلعالم  إذ أدهاافهابل  أنها توظفها بفاعلية لعمتحقي  

 .لاعم سياسا  الاولة

ويف النظرية الشيوعية جنا ان الاولة يعمتكقر كقل السقبل     -3

ضقي كانقت القايكعمتاتوريا     اللوصول إىل اجلاادهري، ويف امل

 األخرى تسقا  ببققا  بتقض وسقائل اإلعقالم أو متظاهقا بيقا       

القطاع اخلقاص، ولكقن يف الاولقة الشقيوعية متعمتلقك الاولقة       

كل وسائل اإلعالم باسم اجلاهقور وتسقيطر الاولقة كقذلك     

سيطرة كاملة عليها

(2)

. 

 Libertarianالنظرية الليربالية 

تقوم النظرية الليربالية لوسائل اإلعالم على أساسقيا  الفلسقفة الليرباليقة كاقا     

والثقامن عشقر والقيت تقرى بقان اإلنسقان حيقوان عاققل         تطور  يف القرنني السقابع عشقر   

وستادة الفرد دهي دهاف اجملعمتاع، واإلنسان كائن مفكر باسعمتطاععمته تنظيم احلياة مقن  

 .حوله، واهلاف الرئيسي للاجعمتاع دهو تقام مصاحل أفراد اجملعمتاع

وان الطريق   . وتوجا الاولة كي متا الفرد مبناخ مالئم جيتله لق  مقن امكانياتقه  

 .حلقيقة يعمتم من خالل املناقشة واجلاالإىل ا

لقا تطور  النظرية جنبا، إىل جنب مع تطقور املبقادئ الاميقراطيقة للاولقة والسقوق      

 :احلر يف اجملال االقعمتصادي، وقا طرحت دهذه النظرية شتارين

 جون ميلتون
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                   عالية العمتصحي  الذاتي -

 السوق احلر لألفكار -

حلرية الذي يكفل لننسان حرية القعمتفكري  وإذ تقوم دهذه النظرية على مباأ ا 

وحرية االخعمتيار فانها تطرل ملكية وسائل اإلعالم باععمتباردها مشروعا  خاصة يعمتنافس 

 .السوق احلر لألفكار والسوق احلر لالقعمتصاد إطاريف  األفراد

ولتل عيب دهذه النظرية الرئيسي يعمتاثل بفشلها بعمتزويا متايري ثابعمتة يكم سقري  

 أنهقا  يوم، مما يقوفر العمتاييقز بقني احلريقة واإلسقا ة يف اسقعمتااام احلريقة،        اإلعالم يوما، ب

مرنة، وامكانياتها على العمتكي  مع  أنها غامضة وغري معمتااسكة، وأعظم إسهاماتها 

مقن خقالل    هيف تققام مصقاحل اإلنسقان ورفادهيعمتق     اإلسقهام العمتغيري كبرية ومقارتها على 

اتياإلنسان على العمتصحي  الذ قارةوضع الثقة يف 

(2)

. 

 The Social Responsibility Theoryنظرية املسئولية االجعمتااعية 

حلت نظرية املسئولية االجعمتااعية حمقل النظريقة الليرباليقة، وكانقت نعمتيجقة       

جلنة حرية الصحافة يف الواليا  املعمتحاة بتا احلرب التاملية الثانية، وكعمتابقا    إسهاما 

سققا  اللجنققة امللكيققة للصققحافة وكققذلك نعمتيجققة درا William Hockingدهققوكنج  

الربيطانية، واالياد الققومي للصقحفيني يف بريطانيقا القيت عالقت علقى يسقني أدا         

الصحافة، وكانت تقاريردها قا عزز  كعمتابا  جلنة حرية الصحافة األمريكية 

(3)

. 

 :تعمتاثل فياا يليوتسعمتنا دهذه النظرية إىل مسلاا  أساسية 

ث ان الصققحافة تعمتاعمتققع يف ظققل اجملعمتاتققا   ياققل احلريققة متهققا العمتزامققا ، وحيقق  

نها جمربة على ان تكون مسئولة  و اجملعمتاع لعمتعمتحال متها إالاميقراطية بامعمتيازا ، ف

لالتصال اجلاادهريي يف اجملعمتاقع املتاصقر، فقإىل احلقا القذي سقعمتقوم        األساسيةالوظائ  

اليقة فقان   الصحافة باالعرتاف مبسئولياتها وجتل دهذه املسقئوليا  أسقاس سياسقاتها الت   

وإىل احلقا القذي فيقه لقن تتقرتف الصقحافة       . النظام الليربالي سوف يشبع حاجا  اجملعمتاع

مبسئولياتها االجعمتااعية، فان املفقروض ان تققوم جهقا  أخقرى للعمتأكقا بقان الوظقائ         

ودهنا  ست وظقائ  لالتصقال اجلاقادهريي    . األساسية لالتصال اجلاادهريي يعمتم يقيقها

 :يف دهذه النظرية

 .ظام السياسي بعمتوفري املتلوما  واملناقشا  واملناظرا  حول املسائل التامةخامة الن -0

 تنوير اجلاهور كي يسعمتطيع ان لكم نفسه  -3
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حراسة حقوق األفقراد وذلقك بقان تتاقل وسقائل االتصقال كرقيقب عاقومي علقى           -2

 احلكومة 

 خامة النظام االقعمتصادي عن طري  اإلعالنا  -2

 توفري الرتفيه -2

اكعمتفائها الذاتي وذلقك كقي تعمتحقرر مقن ضقغوط املصقاحل       ااحمافظة متويليا على  -3

اخلاصة

(9)

. 

 :وسائل اإلعالم أدا متايري لقياس 

ن دهنا   سة معمتطلبقا  أساسقية دهقي    أباألمريكية وقا رأ  جلنة حرية الصحافة 

 :وسائل اإلعالم أدا عبارة عن متايري لقياس 

حققااث الصققادقة  تقققوم وسققائل اإلعققالم بعمتزويققا اجملعمتاققع املتاصققر باأل    أن: أوال، .0

تكقون وسقائل    أنودهقذا يتقين   . والشاملة والذكية يف سياق جيتل هلا متنى

 . اإلعالم دقيقة وال تكذب، وان تفرق بني احلقيقة والرأي

تقوم وسائل اإلعالم بالتال كانرب لعمتبادل املالحظا  والنققا، ودهقذا    أن :ثانيا، .3

ا وسقائط عامقة   تتعمتقرب أنفسقه   أنملسسا  االتصال اجلاقادهريي جيقب    أنيتين 

تسا  بالعمتتبري عن وجهقا  النظقر    أنلنقل النقاش التام، ودهذا يتين  بأنها جيب 

ياول عرض مجيع وجها  النظر املهاة سوا  اليت  أناملعمتتارضة مع رأيها، وعليها 

 .تعمتف  مع الناشر أو ختالفه

تربز صقورة ممثلقة للتناصقر املكونقة للاجعمتاقع       أنعلى وسائل اإلعالم  :ثالثا، .1

 .يث تصور اجلااعا  املاعمتلفة يف اجملعمتاع مبوضوعيةة

ودهي مسئولة عن تقايم وتوضي  أدهااف  :رابتا، .2

وعليهققا قبققول قققيم اجملعمتاققع   . وقققيم اجملعمتاققع 

واحرتامهقققا وتصقققوير اخلصقققال العمتقليايقققة    

 .للاجعمتاع

ودهققي مسققئولة عققن تزويققا اجلاهققور    :خامسققا، .2

باملتلوما  اليوميقة، ولقذا فقان اجلاهقور احلق       

 املتلوما  وله احل  بان يتلقم، وان  الوصول إىل

وسائل اإلعالم دهي اليت تقوم بعمتنظقيم احلقواجز   

لعمتاف  األخبار واملتلوما  إىل اجلاهور

(1)

.  
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 هذي قاامقه سقيرب  ورفيققا   قالق  واجلاول

Siebert et.al ا، قارنق قا تلايصقا، مق قيقام لن

بققني وسققائل اإلعققالم مققن حيققث العمتطققور      

 .ةواألدهااف وأسلوب التال وامللكي

كاقا   –وبتا احلقرب التامليقة الثانيقة    

باأ االدهعمتاام الكبري بعمتحايا أبتاد  –أشرنا 

مسئولية وسائل اإلعالم  و اجملعمتاع، ومقن  

ثم مفهوم نظرية املسئولية االجعمتااعية بقاأ  

 .ربيةغيعمتتزز ويرس، من خالل الاور الذي لتبعمته الروابط والنقابا  اإلعالمية يف الاول ال

نعمتباه ان مجيع الروابط اإلعالمية يف الواليا  املعمتحاة األمريكيقة هلقا   ومن امللفت لال

مواثيقها اليت تربز وبشكل واض  مسئولياتها االجعمتااعية كاقا طرحعمتقه جلنقة حربقة     

وميكننقا دهنقا ان نسقعمتترض    .  منظرو املسئولية االجعمتااعية لوسائل اإلعالموالصحافة 

صققور املعمتحركققة، واملواثيقق  اخلاصققة املواثيقق  اخلاصققة بالصققحافة، واخلاصققة بانعمتققاا ال 

باإلذاعة والعمتلفزيون، واملواثي  اخلاصة باإلعالن، واملواثيق  اخلاصقة بالتالققا  التامقة،     

ومجيع دهذه املواثي  تضع الوسائل االتصالية أمقام مسقئولياتها اجملعمتاتيقة ودهقي ققوانني      

يت ميكقن ان  ياول ان تنظم املهنقة وياقي اجملعمتاقع بتيقاا عقن الققوانني اخلارجيقة الق        

 .تفرض عليها،  أنها نوع من العمتنظيم الذاتي والضبط الااخلي ألموردها

 :مواثي  مسئولية امللسسا  اإلعالمية

ودهنا سقوف نسقعمتترض بتقض دهقذه املواثيق  والقيت تقربز لنقا بشقكل جلقي جوانقب            

واليت ميكن ان تكقون  .  املسئولية اليت تعمتحال امللسسا  اإلعالمية عبثها  و اجملعمتاع

ردها مفيققققاة جللققققب انعمتبققققاه عناصقققق

امللسسا  اإلعالمية التربية إىل وضقع  

 .مواثي  خاصة هلا

  :قانون الصحافة

وضقققتت اجلاتيقققة األمريكيقققة 

 The Americanاحمققرري اجلرائققا   

Society of Newspaper ( القققانون

 :العمتالية املوادالذي أصارته وبه ( األخالقي للصحافة
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  ح  اجلرياة يف جقذب الققرا  : املسئولية -0

ال شي  يقياه سقوى مصقلحة اجلاهقور،    

ولذا فان اسقعمتااام الصقحفيني للجريقاة    

جيققب ان يكققون بتيققاا عققن املصققلحة  

الذاتيققة أو غققري ذا  الفائققاة النهققم بققذل 

 . ونون أمانة اجلاهور

حريقققة الصقققحافة  : حريقققة الصقققحافة  -3

مكفولققة كحقق  حيققوي لققبين البشققر،  

فاحل  يف مناقشة أي شي  ح  مكفول 

 .نوع قانوناما دام غري مم

الصقققحافة حقققرة مقققن أي : االسقققعمتقاللية -2

 .العمتزاما  سوى االلعمتزام مبصلحة اجلاهور

ان اإلميان اجليا بالققارئ يقلدي إىل صقحافة جيقاة، ولقذا جيقب ان       : الصاق والاقة -2

يكون مضاون األخبار دقيققا واملضقاون غقري معمتحيقز ويتقرض جوانقب املوضقوع        

 بإنصاف 

كقون الصقحافة يف موضقع غقري قابقل للاسقا لة أو ان       ال تتين النزادهة أال ت: النزادهة -2

تعمتوق  عن العمتتبري عن اآلرا  يف املقاال  االفعمتعمتاحية، بل جيقب ان يقعمتم ذلقك بوضقول     

 .باملقاال  اليت تتعمترب تقارير أو دهي تتبري عن آرا  وتفسريا  شاصية

يلتب الصحفيون دورا منصفا يف احرتام حققوق النقاس يقرد     أنجيب : الاور املنص  -3

يراعقوا املتقايري مقن حيقث اإلنصقاف والاققة وسقرية         أنردهم يف األخبار وعليهم ذك

 .مصادر األخبار مما يتزز الثقة بني الصحفيني واجلاهور

فققا    Sigma Delta Chiسقيجاا ديلعمتقا كقاي      مجيتة الصحفيني ااحمرتفنيوأما 

 دهيريي ما واجبا  الصحفيني دهي خامة احلقيقة، وان وسائل االتصال اجلاادهمن  أنرأ  

إال وسائط حلال املناقشقا  التامقة واملتلومقا  وذلقك العمتزامقا ةق  النقاس وحقريعمتهم يف         

العمتتلم وان مسئوليا  الصقحافة تسقعمتاعي العمتزامقا  ةيقث يقلدي الصقحفيون أدواردهقم        

بذكا  وموضوعية ودقة وإنصاف وأكا  اجلاتية على نفقس املبقادئ القيت أكقاتها     

ائققا مققن حيققث املسققئولية، واألخالقيققا ، والاقققة    مريكيققة احمققرري اجلر اجلاتيققة األ

 :مبا يليتلك املبادئ وحاد  مجتية سيجاا ديلعمتا كاي  .واملوضوعية والاور املنص 

جيب أال تقذيع وسقائل األخبقار اتهامقا  غقري رمسيقة تقلثر علقى السقاتة أو علقى            -0

 .الشاصية املتنوية باون ان يتطي املعمتهم احل  يف الرد

 .ألخبار من حماولة غزو ح  اإلنسان يف اخلصوصيةجيب ان يرتس وسائل ا -3
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 .دها من مسئوليا  وسائل األخبار ان تصح  أخطا -2

جيب ان يشجع الصحفيون أصوا  اجلاهور الذين ينعمتقاون وسائل اإلعالم وعليهم  -2

 .ان يشجتوا فعمت  احلوار متهم

 قانونها ودهو يتقرتف باملسقئولية  قو    الرابطة األمريكية للصور املعمتحركةوقامت 

مة، ولذا فان الرابطة تقرى بقان   اجلاهور، وان الرتفيه والفن له تأثريه الكبري على حياة األ

ن تكققون ذا  أن ميكنهققا مققن أالنظققر إىل الصققور املعمتحركققة باععمتباردهققا ترفيهققا جيققب 

أمنققاط احليقاة االجعمتااعيققة   وتققايم مسقئولية مباشقرة عققن العمتققام الروحققي واملتنقوي،     

لققذا فققان الرابطققة وضققتت جماوعققة مققن املبققادئ  ولعمتصققحي  أشققكال فققن الققعمتفكري و 

 :ودهي والعمتطبيقا  اليت جيب االلعمتزام بها ومن املتايري اليت طالبت بها الرابطة

 .احرتام كرامة اإلنسان وقياة احلياة اإلنسانية -0

 .جيب عام تربير الشر واخلطيئة واجلرمية واألعاال اخلاطئة -3

 .عمتاعجيب ممارسة كب  تصوير األنشطة املوجهة ضا اجمل -2

 .جيب عام إظهار تفصيال  أعاال القسوة والضت  اجلساي والعمتتذيب واإلسا ة -2

 .جيب عام تقايم اسعمتتراض اجلسا البشري بطريقة غري كرمية ومبالغ فيها -2

جيب عام تربير التالقا  اجلنسية املريضة وكذلك عام إبقراز املشقادها اجلنسقية     -3

 .اليت ختال  املتايري التامة للكرامة

 .راز الكالم واإلشارا  واحلركا  الفاحشةجيب عام إب -9

  .جيب عام اإلسا ة إىل الاين -1

نظقققام تصقققني  لألعاقققال السقققيناائية    

 :والعمتلفزيونية

ومن أجل احلرص على أفراد اجملعمتاع، وإدراكقا  

للاسئوليا  والعمتأثريا  اليت يققها وسائل اإلعقالم  

فقا مت وضع نظقام تصقني  لألعاقال السقيناائية     

ليت يعمتترض هلا اجلاهور، ودهذا النظقام  والعمتلفزيونية ا

 :املتروف يف الواليا  املعمتحاة يعمتاثل مبا يلي

ودهو يتقين ان الفقيلم مسقاول جلايقع       :General Audience (G)  التام اجلاهور* 

األعاار، ودهذا يتين انه ملا لوي شيئا ميكن ان يتعمترب خارجا عناما يشقادهاه األبنقا    

 .يث املوضوع أو اللغة أو الترق أو اجلنس أو التن مع آبائهم، سوا  أكان ذلك من ح
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ودهذا يتين ان الفيلم لعمتاا  :Parental Guidance Suggested (PG) اإلرشاد األبوي * 

إىل ان يراه اآلبا  قبل ان يشادهاه األطفال إذ ان بتض مواده ميكن ان يتعمتربدهقا اآلبقا    

 .غري مالئاة ألبنائهم ولذا فان القرار يكون للوالاين

 أنودهققو يتققين ان األطفققال دون السققابتة عشققرة جيققب  :Restricted  (R) ااحمظققور* 

يرافقهم آبا دهم أو أوليا  أموردهم عنا املشادهاة الن دهذه األفالم دهقي للبقالغني مقن حيقث     

 .متاجلة اللغة والتن  والاين، واجلنس أو املضاون

ولظر على مقن دهقم    دهذه األفالم دهي بالعمتحايا للبالغني :(X) سنة 09ممنوع ألقل * 

سنة مشادهاتها حعمتى لو كانوا مرافقني ألوليا  أموردهم  09أقل من 

(9)

. 

قانون العمتلفزيون وبه حاد  اجلاتيقة املتقايري    اجلاتية الوطنية لنذاعينيوقا أصار  

واملبادئ اليت يكم مضاون الربامج ومن بينها جا  ما يلي

(02)

: 

قائاة اليت تشكل الققيم والثقافقة بقل    جيب أال تتكس الربامج تأثري امللسسا  ال -0

عليها ان تترض أيضا الايناميكية والقعمتغري االجعمتاقاعي القذي يظهقر يف احليقاة،      

ومن أجل يقي  دهذا جيب ان يلعمتزم اإلذاعيون باحلاجا  التامة واخلاصقة ومصقاحل   

وتطلتا  الشرائ  االجعمتااعية اليت  امونها، ومتثيل مجيع أجزا  جمقعمتاتهم ولقذا   

 .تقايم برامج منوعة إلعالم مجهوردهم وتنويردهم وترفيههمفتليهم 

على اإلذاعيني تطوير بقرامج موجهقة  قو تققام اجلوانقب الثقافيقة والرتبويقة يف          -3

 .جمعمتاتاتهم

باخعمتيار املوضوعا  جيب ان تكون دهنقا  عنايقة فائققة للعمتأكقا مقن ان املتاجلقة        -2

لصامة أو اسعمتغالل اجلاهقور أو  بنية صادقة، وليس هلاف اإلثارة أو ا مت اوالعمتقايم قا 

 ".املروع"معمتابتة للاصاحل أو العمتشوي  املرضي 

جيب أال تذاع الربامج الرتفيهية غري املالئاة جلايع أفراد التائلة أثنا  الساعة األوىل  -2

من الربامج الرتفيهية يف وقت الذروة، وإذا مت إذاعة برنامج من دهذا النوع جيب يقذير  

ادا  جيققب اسققعمتتااهلا كققذلك يف أوقققا  ذروة املشققادهاة املشققادهاين، ودهققذه اإلرشقق

املعمتأخرة وإذا كانت املواد املتروضة ميكن ان تزعج شرلة كبرية مقن اجلاهقور،   

 .جيب ان يعمتم تقايم دهذه اإلرشادا  يف بااية الترض

وعلى اإلذاعيني مسئولية خاصة  و األطفال إذ جيقب ان تأخقذ القربامج املصقااة      -2

ها مصاحل وحاجا  األطفال مقن املقواد اإلرشقادية والثقافيقة     خصيصا هلم، يف حسبان

والرتفيهية، وباإلمجال فان عليهم اإلسهام يف الناو املعمتوازن لألطفقال ملسقاعاتهم يف   

 .يقي  اإلحساس بالتاا والعمتكي  الواعي مبجعمتاتهم
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وجيب ان يشعمتال تاريب األطفقال وإكسقابهم خقربا  خقالل سقنوا  العمتشقكيل       

من القيم االجيابية القيت تسقاعادهم يف ان يصقبحوا راشقاين يعمتحالقون      األوىل جماوعة 

املسئولية، واملقارة على العمتتامل مع يايا  النضوا، وجيقب ان يقعمتم تتقرض األطفقال     

ر متقول من الواقتية املوجودة يف التقاا، الكافيقة   اللربامج يف أوقا  مالئاة، وإىل مقا

ن األطفقال يشقادهاون بقرامج متقاة للراشقاين      ملساعاتهم لألنعمتقال إىل عاا البلقوغ، وال 

فتلى اإلذاعيني ان يأخذوا ذلك يف حسابهم عنا تقايم املواد يف برامج من دهقذا النقوع إذا   

 .كانت شرلة كبرية من األطفال سوف تشادهادها

وقا حاد قانون اإلذاعة مسئولية اإلذاعيني  و األطفال وخصوصقا يف القربامج القيت    

دهذه املسئوليا  ما يلي ومن.  جتعمتذب انعمتبادههم

(00)

: 

تسعمتنا الربامج على مفقادهيم اجعمتااعيقة متروفقة وجيقب ان تشقعمتال علقى        أنجيب  -0

 .جماوعة من القيم االجيابية

تققذيع مققاى متقققوال مققن الواقتيققة املوجققودة يف التققاا ملسققاعاة األطفققال   أنجيققب  -3

 .نعمتقال إىل عاا البالغنيلال

 .ة للشاصيةتسهم الربامج يف العمتناية السليا أنجيب  -2

 .تقام الربامج الفرص للعمتناية الثقافية وكذلك للرتفيه أنجيب  -2

الواقتي، وجيب ان تعمتجنب مقوادا   االنعمتااتكون الربامج معمتسقة مع كرامة  أنجيب  -2

 .ذا  طبيتة معمتطرفة، واليت قا ختل  ردود فتل عاطفية غري مرغوبة عنا األطفال

ألطفال على شرا  منعمتج حماد أو اليت تعمتجنب الربامج املناشاا  اليت تسعمتحث ا أنجيب  -3

 .تشجتهم إىل الاخول إىل أماكن غري مالئاة

جيب أال تقام الربامج موضوعا  التن  واجلنس بعمتأكيا غري مربر إال إذا اسقعمتاعى   -9

 .ذلك منو احلبكة أو يايا الشاصية يف الفيلم

 . يةجرامية تأثرياتها االجعمتااعية واإلنسانتظهر متاجلة األنشطة اإل أنجيب  -1

 املسئولية االجعمتااعية يف القوانني احلكومية واملواثي  املهنية التربية

تتال قوانني املطبوعا  والنشر على تنظيم املهنة اإلعالمية من خالل جماوعة مقن  

الضوابط والقيت تتاقا إىل تكقريس جماوعقة مقن ااحمظقورا  القيت جيقب ان تلعمتقزم بهقا           

والروابط املهنية اإلعالميقة إىل وضقع بتقض    امللسسا  اإلعالمية كاا ياول النقابا  

دهقذا    تى إىل ضبط املهنة وتأكيا مسقئولياتها االجعمتااعيقة،  سالضوابط واملواثي  اليت ت

اجملقال، ولتقل مقن أققام      دهقذا وتلتب النقابا  الصحفية يف القوطن التربقي دورا دهامقا يف    
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القذي صقار يققوم   املواثيق  التربيقة مقا جققا  يف دسقعمتور االيقاد التقام للصققحفيني التقرب        

 : دهذا الاسعمتور جماوعة من املبادئ ومن بينهامن (ب)وقا جا  يف املادة  ،30/3/0932

وحرية كل فرد يف صنع مسقعمتقبله ويف  : ان اإلنسان احلر دهو أساس اجملعمتاع احلر .0

يايا مكانه من اجملعمتاع ويف العمتتبري عن رأيه ويف إسهامه االجيقابي يف قيقادة   

ان الكلاقة احلقرة دهقي ضقو  كشقاف أمقام        .سقان لننالعمتطور، حقوق أساسقية  

الاميقراطية وحربة الصحافة دهي أبرز مظادهر حرية الكلاة وجيب ان تعمتوافر هلقا  

ان أيققة حماولققة إلخفقا  احلقيقققة أو جتادهلققها يققافع مثنهققا يف  .  كقل الضققاانا  

وحريقة الكلاقة حق  وشقرف     .  النهاية نضال الشتب وجهاه للوصول إىل العمتققام 

 .حفيني الترب ألدا  رسالعمتهموواجب على الص

أيا كانت الطريقة اليت يعمتبتها يف الكعمتابة أو العمتتبري عقن   –على الصحفي  .3

ان يعمتوخى األمانة والصاق يف بسط وتفسري دهقذا القرأي، وأال يسقعمتهني     –رأيه 

بالعمتبتا  اليت يعمتحالها ودهو يلدي واجبه، وان يراعقي دائاقا املصقلحة التامقة     

 .يف كل ما يقام للرأي التام

يعمتحق  دائاا قبل النشر من صحة املتلومقا  القيت لصقل     أنعلى الصحفي  .2

عليها وان يكون حريصا على أال يشوه أو  في بأيقة طريققة مقن الطقرق     

 .عااا الوقائع الصحيحة

ان شرف مزاولة املهنة الصحفية لعمتم على الصقحفي اال يسقتى مطلققا ورا      .2

و القعمتهم القيت ال تسقعمتنا إىل دليقل أو     منفتة شاصية فاالفرتا  أو العمتشقهري املعمتتاقا أ  

نعمتحال أقوال ونسبعمتها للغري أو إثارة الغرائز بالكعمتابقة أو الرسقوم أو بأيقة طريققة     ا

أخرى أو إشاعة اال الل واالبعمتذال واخلروا على اآلداب واألخالق التامة أو وصق   

 .اجلرمية بطريقة تغري بارتكابها كل دهذا مما يعمتنافى مع شرف املهنة وأصوهلا

لقرتم مستقة األفقراد، وال جيقوز لقه العمتتقرض حليقاتهم         أنمن واجقب الصقحفي    .2

اخلاصة أو املساس بساتعمتهم، إال إذا كان يف النشر مصلحة عامقة، وجيقب علقى    

الصحفي ان ينشر بنا  على طلب ذوي املصلحة تصحي  ما ورد ذكره من الوقائع 

عقن النشقر إال إذا   أو سب  نشره من العمتصقرلا  يف صقحيفعمته وال جيقوز االمعمتنقاع     

 .تتارض مع الصاحل التام

 أنيكعمتب عن احلقوادث القيت تققع يف بقالد غقري بقالده، أو        أنال ل  للصحفي  .3

يتقب عليها إال إذا حصل على متلوما  صحيحة كافية تعمتقي  لقه الكعمتابقة أو    

العمتتقيب بإنصاف وصاق

(03)

. 
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 أنومققن خققالل دهققذه املبققادئ يعمتضقق  لنققا    

كأسقققاس  املسقققئولية تنبقققع مقققن احلريقققة   

للاميقراطيقققة السقققلياة وكقققي تعمتحقققق    

املصققلحة التامققة فققان علققى الصققحفي ياققل 

تبتا  مسئولية حرية الكلاة وذلك بااللعمتزام 

 .بالصاق واألمانة بتياا عن املنفتة الشاصية

وقققا أكققا الصققحفيون التققرب يف بيققان  

القيت  اجلزائر للحريا  الصحفية علقى مجلقة مقن املبقادئ القيت تقرتبط ةريقة الصقحافة و        

تطا  غلى تطوير مباأ احلريا  الصحفية يف القوطن التربقي، ودهقذه املبقادئ تنظقر إىل      

واقع الصحافة يف الوطن التربي من منظور يرى ان دهنا  التايقا مقن التوائق  القيت يقول      

فاقن خقالل املاالفقا  القيت متقارس ضقا حريقة          دون ممارسة الصحفي حلريعمتقه املهنيقة  

صحفيني الترب لعمتحايا املبادئ اليت تسقتى لعمتقوفري ظقروف    الصحفي انبث  راية اياد ال

اتهم ودهقذه  تق عال مالئاة للصحفيني ةيث يسعمتطيتون تأديقة عالقهم خلامقة جمعمتا   

 :املبادئ دهي

حريققة الصققحافة جققز  ال يعمتجققزأ مققن احلريققا  التامققة الققيت جيققب النضققال مققن أجلققها  -0

عمتتقبري وحريقة   تعمتوفر احلرية للصحافة  دون كفالقة حق  ال   أنوصيانعمتها وال ميكن 

 .الرأي والنشر

ان حرية الصحافة ال تكعمتال إال بإقرار حقها يف اسعمتقصا  األنبا  وتقافقها ونشقردها    -3

 .خامة ملصاحل أوسع اجلاادهري

ان دعم حرية الصحافة يعمتطلب إعقادة النظقر    -2

يف الشققروط الققيت تصققاحب إصققاار الصققح ، 

ةيققث ال يقيققا إصققااردها مبققانع أو بشققرط   

لضقاانا  لعمتكقون   مسب  وعلى ان تعمتقوافر ا 

حريققة الصققحافة بهققذا املتنققى أداة فاامققة     

ويكقون  .  املصلحة الوطنية والقومية التليا

البث مبوضوع إصاار الصح  من ح  القضا  

 .وحاه

ال جيققوز العمتاويققل للسققلطة سققوا  كانققت     -2

حكومة أو حزبا سياسيا ةق  عقزل أو نققل    

الصققحفيني مققن مققواقتهم الصققحفية وتققعمتم    

ة خروجققه علققى  لة الصققحفي يف حالقق ا مسقق
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ميثاق الشرف الصحفي أمام نقابة أو أمام القضقا  التقادي علقى ان تقوفر لقه كافقة       

وال جيوز حماكاة الصحفي أمقا ااحمقاكم   .  الضاانا  القانونية للافاع عن نفسه

  .التسكرية واالسعمتثنائية

ال جيوز اععمتقال الصحفي أو حبسه احعمتياطيقا يف قضقايا القرأي، وال جيقوز تتطيقل       -2

داريققا أو مصققادرتها، ويتققود احلقق  يف العمتتطيققل أو املصققادرة إىل القضققا  الصققح  إ

 .التادي وحاه

ال تعمتاذ االجرا ا  القانونية املعمتتلقة بشكو  ضا صحفي أو اجقرا  يقيق  متقه     -3

 .يف تهاة تعمتتل  بالرأي إال أمام القضا  التادي وحاه

ررين مقن إبقاا    الس إدارا  الصقح  منقع ااحمق   ال جيوز لراسا  العمتحرير أو راسقا  جمق    -9

آرائهم ةرية كاملة أو حرمانهم من ح  النشر طاملا ان ذلك ال يعمتتارض مع الاساتري 

  .والقوانني التامة وسياسة اجلرياة

تكثي  اجلهود الرامية إىل تتايل قوانني املطبوعا  والنشر والصحافة املتاول بها  -1

حاليا يف األقطار التربيقة املاعمتلفقة،   

ية وخاصة مقواد  وحذف املواد العمتتسف

العمتتطيال  اإلداريقة وإلغقا  الرقابقة    

 .بكل أنواعها وأشكاهلا

العمتأكيا على االرتباط الوثي  بقني   -9

ممارسققة احلريققا  الصققحفية وبققني 

كفالققة حقق  العمتشققكيل النقققابي 

للصحفيني وال جيقوز حقل جمقالس    

النقابققا  املنعمتابققة شققرعيا بقققرارا  

 .إدارية

عققراب عققن مواقفهققا إلالصققحفية يف االعمتأكيققا علققى حقق  العمتنظياققا  النقابيققة  -02

 احلريقا  الصقحفية واحلريقا  التامقة     االعرتاضية واالحعمتجاجية يف حالقة انعمتهقك  

 .والقضايا الوطنية والعمتتبري عن ذلك مباعمتل  األساليب

وإلغقا   .  ضاان حرية االنعمتققال للصقحفيني التقرب بقني كافقة األقطقار التربيقة        -00

 .كافة القيود املفروضة على حرية تنقلهم

يققاف قبقول ونشقر اإلعالنقا  ذا  الصقبغة السياسقية القيت تقلدي إىل تزييقق          إ -03

احلقائ  وتضليل الشتب التربي، وذلك حفاظا على حرية انسقياب اإلعقالم الصقادق    

ومساناة الصحافة يف ايصال احلقائ  للجاادهري ويصني الصح  والصحفيني ضقا  

 .  كل أشكال املغريا 
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عا  يف الاول التربية ولقاجج املشقرعون بقان    وتكاد تعمتشابه متظم قوانني املطبو

 :دهذه القوانني تسعمتهاف إىل

 .محاية مصاحل الاولة -0

 .محاية مصاحل اجملعمتاع -3

 .محاية مصاحل اإلعالميني -2

 .محاية مصاحل األفراد -2

وجنا ان متظم دهذه القوانني تستى لعمتحقي  تلك املصاحل وتسقعمتنا إىل ذلقك بوضقع    

عقاد كقبري مقن ااحمظقورا  القيت تسقعمتهاف إىل       جماوعة من القوانني اليت يعمتقوي علقى   

محاية مصاحل الاولة ومصاحل اجملعمتاع، ومصاحل اإلعالميني، ومصاحل األفقراد، وجنقا ان   

) دهذه القوانني تتاقا إىل فقرض قيقود قاسقية علقى اسقعمترياد املقواد اإلعالميقة األجنبيقة          

التربيقة بتضقها    وتتامل املواد اإلعالمية التربية كاواد أجنبية حني تسقعمتورددها القاول  

ودهكذا تتال احلكومقا  التربيقة علقى أحكقام السقيطرة علقى       ( من البتض اآلخر 

  .تاف  االتصال سوا  أكان ذلك مطبوعا أو إذاعيا مساوعا أو مرئيا

ومن خالل دراسة قوانني املطبوعا  يف الاول التربية فإننا جنا ان ااحمظورا  تشال 

 :على ما يلي

 .لاولةفياا يعمتتل  مبصاحل ا .أ

 :جتاع القوانني على حظر ما يلي     

العمتتققرض لشققا  رئققيس الاولققة سققوا    .0

أكققان ذلققك بالنقققا أو توجيققه اللققوم أو  

املسققئولية عليققه أو  إلقققا اللققوم أو  إلقققا 

نسققب قققول لققه دون إذن أو نشققر األخبققار  

احلصقول علقى   والصور اخلاصة بقه دون  

 .ذنإ

العمتترض لنظام احلكم واملصاحل التليقا   .3

 .ة واملسئولية الوطنيةللاول

  .فياا يعمتتل  مبصاحل اجملعمتاع .ب
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نشققر اآلرا  واملبققادئ الققيت  .2

تعمتتققققارض مققققع قققققيم  

اجملعمتاع واألمقة التربيقة   

واإلسالمية والقيت متقس   

 .مقوما  اجملعمتاع

عام اسعمتغالل الصقحافة   .2

بنشر إعالنا  تلدي إىل 

 .تضليل اجلاهور

فياا يعمتتل  مبصاحل  .ج

 .الصحفيني

املطبوعا  على ان حرية الصحافة مكفولقة يف حقاود    تن  متظم قوانني  .2

  .القانون

 :وقا حاد قانون الصحافة األردني مفهوم حرية الصحافة يف املواد العمتالية

الصحافة والطباعة حرتقان وحريقة القرأي مكفولقة لكقل أردنقي، ولقه ان         (: 3املادة)

العمتتقبري  يترب عقن رأيقه ةريقة بقالقول والكعمتابقة والعمتصقوير والرسقم يف وسقائل         

 .واإلعالم

متقارس الصقحافة مهاعمتهقا ةريقة يف تققايم األخبقار واملتلومقا  والعمتتليققا          (: 4املادة )

وتسهم يف نشر الفكر والثقافة والتلوم يف حاود الققانون ويف إطقار احلفقاظ علقى     

 احلريا  واحلقوق والواجبا  التامة واحرتام حرية احلياة اخلاصة لرخرين وحرمعمتها

 :تشال حرية الصحافة ما يلي (:5املادة )

إطالع املواطن على الوقائع واألفكار واالجتادها  واملتلومقا  يف اجملقاال  القيت تهقم      - أ

  .اجملعمتاع على املسعمتوى ااحملي والتربي واإلسالمي والاولي

 .إفسال اجملال للاواطنني لنشر آرائهم - ب

نني مقن مصقادردها   ح  احلصول على املتلوما  واألخبار واإلحصائيا  اليت تهم املقواط  -  

 .املاعمتلفة ويليلها وتااوهلا ونشردها والعمتتلي  عليها يف حاود القانون
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حقق  املطبوعققة الصققحفية ووكالققة األنبققا  وااحمققرر والصققحفي يف إبقققا  مصققادر    - ث

املتلوما  أو األخبار اليت يعمتم احلصول عليها سرية إال إذا ققرر  ااحمكاقة غقري ذلقك     

 .اية ألمن الاول أو ملنع اجلرمية أو يقيقا للتاالةأثنا  النظر بالاعاوي اجلزائية مح

ح  املواطنني واألحزاب السياسقية وامللسسقا  الثقافيقة واالجعمتااعيقة والنقابقا  يف       -ه

يف جمققاال  نشققاطاتها املاعمتلفققة مققن خققالل   واإلجنققازالعمتتققبري عققن الققرأي والفكققر 

 .املطبوعا 

احلقق  يف متلققك املطبوعققا   ألي شققا  مبققا يف ذلققك األحققزاب السياسققية    :(6املققادة )

 .الصحفية وإصااردها وفقا ألحكام دهذا القانون

تتال اجلها  الرمسية علقى تسقهيل مهاقة الصقحفي والباحقث يف اإلطقالع        :(7املادة )

 .على براجمها ومشاريتها

بشققان سققلطة الصققحافة   0912لسققنة  021ويف الالئحققة العمتنفيذيققة للقققانون رقققم  

 00/03/0910بعمتقاري،   22ر  يف الوققائع املصقرية رققم    جلاهورية مصر التربية واليت نشق 

فإننا جنا ان الباب الثالث لاد حقوق الصحفيني وواجباتهم وجنا يف دهذه الالئحة املواد 

 :واليت ياد حقوق الصحفيني العمتالية

ال جيوز تتريض الصحفي ألي ضغط من جانب أيقة سقلطة كاقا ال جيقوز      :(90املادة )

متلوماتقه ولقول كقان ذلقك يف نطقاق يقيق        إجباره على إفشقا  مصقار   

 جنائي 

ال جيققوز حماسققبة الصققحفي بسققبب عالققه إال يف نطققاق إخاللققه بواجباتققه  :(93املققادة )

الوظيفيققة أو تقاليققا املهنققة علققى النحققو املققبني بالقققانون وبهققذه الالئحققة    

 .وبأحكام ميثاق الشرف الصحفي

 .أو متلوما  صحيحة بنشردها ال جيوز حماسبة الصحفي عن رأي بيايه (94املادة )

يتا مساسا بأمن الصحفي كل تترض له بسبب مباشرته لتالقه مقا دام يف    (95املادة )

 .نطاق الاسعمتور والقانون وأحكام دهذه الالئحة

 :يتا بصفة خاصة مساسا بأمن الصحفي ما يلي (96املادة )
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مقا  أو  حرمان الصحفي من الكعمتابة والنشر ملقا لصقل عليقه مقن بيانقا  أو متلو      -0

أخبار وملا لرره من يقيقا  أو تتليقا  أو آرا  باون وجه ح  أو عام ذكر امسقه  

وفقا للعمتقاليا املرعية، وذلك دون إخالل مبا لرئيس العمتحرير من سلطة يف عام نشقر  

 .ما يرى عام نشره من أخبار أو تتليقا  أو آرا 

ظيفعمته أو مقن عالقه   نقل الصحفي دون مربر من امللسسة الصحفية القومية أو من و -3

بها أو باملنشأة الصحفية اليت ينعمتاي إليها إىل عال أو وظيفة أدنى أو أقلان الناحية 

 .األدبية أو املادية

حرمان الصحفي من أية ميزة نقاية أو عينية بطري  مباشر أو غري مباشر إذا كان  -2

 .فةلصل عليها طبقا للقانون أو اللوائ  املنظاة لشلون التاملني يف احلصا

تهايا الصحفي أو ابعمتقزازه بأيقة طريققة مقن الطقرق يف سقبيل نشقر أو كعمتابقة مقا           -2

يعمتتارض مقع ضقاريه الصقحفي وشقرفه املهقين أو ملقا يعمتتقارض مقع مبقادئ النشقر أو           

 .العمتحقي  أو ملصاحل ومآرب شاصية جلهة أو أشااص حمادين

أو  إغوا  الصحفي أو إغرااه بترض مزيقة خامقة أو مكاسقب عينيقة أو نقايقة لقه       -2

لغريه ممن ميعمتون إليه بصقلة القرابقة أو املصقادهرة حعمتقى الارجقة الرابتقة يف مقابقل        

اسعمتااامه واسعمتغالل قلاه لكعمتابة أو نشر ما يعمتتارض مع ضاريه الصحفي وشرفه 

 .املهين

لكل صحفي ح  الشكوى والعمتظلم إىل رئيس اجمللس األعلى للصقحافة   :(97املادة )

انه تهايقا أمنقه الصقحفي باملاالفقة ألحكقام      من أي فتل أو تصقرف أو ققرار مقن شق    

القانون أو دهذه الالئحة، ويشرتط لقبول دهقذه الشقكوى أو القعمتظلم ان يكقون ققا      

سب  للصحفي إبالغ امللسسة اليت يتاقل  

 .فيها بشكواه أو بعمتظلاه

ويعمتبع اجمللس األعلى للصقحافة واللجنقة   

املاعمتصة يف فح  ويقيق  دهقذه الشقكاوي    

املنصوص عليهقا يف دهقذه   والبالغا  اإلجرا ا  

 .الالئحة

للصقققحفي احلققق  يف حضقققور   :(99املقققادة )

اجللسا  واالجعمتااعا  مباعمتلق   

 .مسعمتوياتها مادامت غري مغلقة

للصحفي احل  يف اإلطالع على  :(98املادة )
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كافة الوثائ  غري ااحمظور نشردها، وله أيضا ح  تلقي اإلجابة عاا يسعمتفسر عنه من 

  .ا  إذا كان ذلك كله يعمتصل مبسألة عامةمتلوما  وأنبا  وإحصائي

حرية الصحفي أساسقها االلعمتقزام باملقومقا  األساسقية للاجعمتاقع وتهيئقة        :(82املادة )

 . املناخ احلر لناوه فال جيوز ان تعمتاذ أداة لعمتحري  دهذه املقوما  أو اإلسا ة إليها

أي إشقارة  ا جنويف مقابل دهذا العمتوسع يف حقوق الصحفيني واليت تضان حرياتهم ال 

 .صرلة إىل حرية الصحافة يف القانون الستودي أو القطري أو التااني أو الكوييت

 :فياا يعمتتل  ةااية مصاحل األفراد .د

جتاع قوانني املطبوعا  على محاية مصاحل األفراد واليت تعمتاثل ة  الفرد الذي  

م القوانني بطقرل  يعمتترض لنسا ة أو العمتجري  ان يقوم بنشر الرد والعمتصحي  وتقوم متظ

 .مجلة من املواد القانونية اليت تنظم عالية الرد والعمتصحي 

تنظم عاليقة القرد    22واملادة  23واملادة  20واملادة  22وعلى سبيل املثال فان املادة 

يف شقان   0912لسقنة   02الققانون االيقادي رققم     اإلمقارا  والعمتصحي  يف ققانون دولقة   

 :املطبوعا  والنشر ودهذه املواد دهي

 يعلى رئيس يرير الصحيفة أو ااحمرر املسلول ان ينشر بغقري مقابقل ويف أ   (:38)مادة 

عاد يصار منها، ويف املكان املاص  لألخبار اهلامة، ما تبتث به الوزارا  

من البالغا  املعمتتلقة باملصقلحة التامقة وكقذلك مقن البالغقا  مبسقائل       

 .سب  نشردها يف الصحيفة املذكورة

رئس العمتحرير أو ااحمقرر املسقلول ان ينشقر بنقا  علقى طلقب ذوي الشقأن         على (:42)مادة 

تصحي  ما سب  نشقره مقن وققائع    

وجيققب ان ينشققر  .  يف الصققحيفة

العمتصققحي  يف أول عققاد يظهققر مققن 

الصحيفة بتقا اسقعمتالم العمتصقحي     

وذلقققك يف ذا  املكقققان وبقققذا    

.  احلروف اليت مت بهقا النشقر السقاب    

ويكققون نشققر العمتصققحي  بغققري   

إذا ا يعمتجققققاوز ضققققت   مقابققققل

مسققاحة النشققر السققاب  ويكققون  
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 املقابل عن املقاار الزائا على أساس تتريفة اإلعالنا 

 :ال جيوز االمعمتناع عن نشر العمتصحي  يف غري األحوال اآلتية (:40)مادة 

إذا وصققل العمتصققحي  إىل الصققحيفة بتققا شققهرين مققن تققاري، نشققر املقققال أو   -أ 

 .العمتصري  الذي اقعمتضاه

 .يفة تصحي  الوقائع املطلوب تصحيحهاإذا سب  للصح -ب 

 .إذا كان العمتصحي  حمررا بلغة غري اليت نشر بها املقال أو العمتصري  األصلي -ا 

 .إذا كان يف نشر العمتصحي  جرمية متاقبا عليها -د 

إذا امعمتنقع رئقيس يريقر الصقحيفة أو ااحمقرر املسقلول عقن نشقر العمتصققحي           (:40)مقادة  

عوقب باحلبس ماة ال تقل عقن سقعمتة    باملاالفة ألحكام املادتني السابقعمتني

أشهر وبغرامة ال تقل عقن ألق  دردهقم وال تزيقا علقى عشقرة آالف دردهقم أو        

 .بإحاى دهاتني التقوبعمتني

جيوز للاحكاة عنقا احلكقم بقربا ة رئقيس يريقر الصقحيفة أو ااحمقرر         (:43)مادة 

املسلول من اجلرميقة املنصقوص عليهقا يف املقادة السقابقة ان تلزمقه بنشقر        

فقإذا  . حي  بالصيغة اليت طلقب منقه نشقردها أو بصقيغة أخقرى تتينهقا      العمتص

يقعمتم النشقر    أنكان احلكم يف اجلرمية املذكورة صادرا بالتقوبة وجب 

يف التاد األول أو الثاني الذي يلقي صقاور احلكقم إذا كقان حضقوريا أو      

الذي يلي إعالن احلكم إذا كان غيابيا، فإذا امعمتنع ااحمكوم عليقه عقن   

ينشر العمتصحي  يف ثالث صح  يتينها  أنكان لصاحب الشأن  دهذا النشر

 .وعلى نفقة ااحمكوم عليه

ولرئيس العمتحرير أو ااحمقرر املسقلول إذا الغقي احلكقم الصقادر بالتقوبقة بتقا نشقر         

على نفققة اخلصقم القذي أقياقت القاعوى بنقا  علقى         اإللغا ينشر حكم  أنالعمتصحي  

 .طلبه
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ومن خقالل مقا اسعمتترضقناه خبصقوص     

نني املطبوعا  فإننا نقار  أدهايعمتهقا يف   قوا

تنظققيم اإلعققالم، ويظققل مقققاار السققيطرة 

علققى وسققائل اإلعققالم حمكققوم مبقققاار  

اة يف ئاحلريققققة والاميقراطيققققة السققققا  

اجملعمتاع، فباقاار ما متن  وسائل اإلعقالم  

مققن حريققة مبقققاار مققا يعمتتققزز دوردهققا يف    

اجملعمتاع، ولتل العمتافيق  مقن القيقود القيت     

ملطبوعققا  التربيققة مققن تفرضققها قققوانني ا

خققالل مققواد ااحمظققورا  الققيت تققن  عليهققا 

سوف يلدي إىل تفتيل دور وسائل اإلعالم 

يف اجملعمتاققع  ودهققذا سققوف يققلدي إىل دور    

أكرب للثقة باإلعالميني وةيث يصبحوا 

قققادرين علققى ياققل مسققلولياتهم  ققو   

اجملعمتاع، ولتلقه ميكقن االسعمتتاضقة عقن     

ني تلقققك ااحمظقققورا  القققيت تفرضقققها ققققوان

املطبوعقققا  مبواثيققق  شقققرف تصقققاردها    

النقابا  والروابط املهنية اإلعالميقة والقيت   

 .يلعمتزم بها اإلعالميون

 :حرية اإلعالم واملسعمتقبل

ترتبط حرية وسائل اإلعالم يف اجملعمتاتا  املتاصرة ارتباطا وثيقا بالاميقراطية من 

ا منهقا علقى   جهة، وباحلاود والكواب  اليت تسقنها احلكومقا  مقن جهقة أخقرى، حرصق      

 .مصاحلها والعمتزاما باملسئولية االجعمتااعية

ان التقاا شقها    –يف منعمتص  التقا األخري من الققرن التشقرين    –ويباو للاعمتعمتبتني 

املزيا من االنفعمتقال يف جمقال حريقة وسقائل اإلعقالم وحققوق اإلنسقان، وخاصقة ان ثقورة          

ودهكقذا يصقب    .  دهايقة االتصاال  يف التاا جتلت من احلاود بني الاول جمرد حواجز و

إىل ما يلقاه من اسعمتنكار من  باإلضافةفرض الرقابة على وسائل اإلعالم أمرا غري ناج ، 

 .املنظاا  التاملية املتنية ةرية الصحافة وحقوق اإلنسان
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ن تتقم نسقائم احلريقة يف أرجقا      أيف  األلفيقة الثالثقة   في ويظل األمل لاو البشرية

 .ارس حقوق االتصالية باون ضغوط من أحان ميأاألرض ةيث ميكن للار  

 

 

 

 

 

 

 

 قارنة بني نظريا  وسائل اإلعالم كاا جا   عنا سيرب  ورفاقهم

1. 1 
 السلطوية  النظرية

 النظرية السوفيعمتية

 الشاولية

/ الليرباليققققة  النظريققققة

 العمتحررية 

نظريقققققة املسقققققلولية  

 االجعمتااعية
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 تطوردها

يف بريطانيا يف الققرنني  

بع السققادس عشققر والسققا

عشر وكان هلقا انعمتشقار   

كققبري وال تققزال متققارس 

 يف أماكن عاياة

يف االياد السوفياتي 

ولو ان بتض جوانب دهذه 

النظرية قا مارسها 

 النازيون والفاشيون

تبنعمتها بريطانيا بتا عام 

، ويف  الواليقققققا  1811

املعمتحاة األمريكية وهلقا  

 تأثريدها يف أماكن أخرى

يف الواليققا  املعمتحققاة يف  

 لتشرينالقرن ا

 مصادردها 

فلسفة السلطة املطلققة  

للالققك أو حكومعمتققه أو  

 كالدهاا

الفكقققر املاركسقققي 

واللينقققيين والسقققعمتاليين  

 أفكقققاروخلقققيط مقققن  

دهيجل والفكر الروسقي  

 يف القرن العمتاسع عشر

كعمتابققا  ملعمتققون ولققو  

وميل والفلسقفة التامقة   

للتقالنيققققة واحلقققققوق 

 الطبيتية

كعمتابققققا  دهققققوكنج  

 وجلنققة حريققة الصققحافة 

اارسققققون وقققققوانني  وامل

 اإلعالم

أدهققققققققققاافها 

 الرئيسية

دعققم وتوطيققا سياسققة   

احلكوما  يف السقلطة  

 وخامة الاولة

زيققادة جنققال واسققعمتارار  

النظققققام االشققققرتاكي  

السققققوفييت وخصوصققققا، 

دكعمتاتوريققققة احلققققزب  

 الشيوعي

اإلعالم والرتفيه والقرب ،  

 األساسيولكن الغرض 

دهققققو املسققققاعاة علققققى 

كشققققق  احلقيققققققة  

 ومراقبة احلكومة

اإلعققققققالم والرتفيققققققه  

                    واحلصققول علققى الققرب   

لكقققققققن الغقققققققرض . 

هو رفققع الصققاام األساسققي

 إىل مسعمتوى املناقشة

من له احل  يف 

اسققققققققعمتااام 

 وسائل اإلعالم

مققن يسققعمتطيع احلصققول  

 أوعلى تصري  ملكقي  

 تصري  مماثل

أعضا  احلقزب املوالقون   

 واملعمتتصبون له

شققققا  يسققققعمتطيع ان 

 يفتل ذلك

 ايه ما يقولهأي شا  ل

كي  ُتضِبط 

 وسائل اإلعالم

عققن طريقق  العمتصققاري    

احلكوميقققة النقابقققا   

ومققن  الرخصققة وأحيانققا، 

 الرقابة

الرقابققققة احلكوميققققة  

والسيطرة االقعمتصادية أو 

من خالل عاقل سياسقي   

 حكومي

من خالل احل  الشاصي 

يف قققققول احلقيقققققة يف 

السققوق احلققر لألفكققار  

وكقققذلك عقققن طريققق  

 احلاكم

، فتقققققل رأي اجملعمتاقققققع

أخقققالق  املسقققعمتهلكني،

 املهنة

 ااحمظورا 

نقققا اجلهققاز السياسققي   

 وموظفي السلطة

نقققققا أدهققققااف احلققققزب 

الشققيوعي املايققزة عققن   

العمتكعمتيققققك املسققققاول 

 بنقاه

القذف، الفحب والبقذا ة  

 والعمتحريض وقت احلرب

انعمتهققك جققاي للحقققوق 

الشاصققية املتققرتف بهققا  

 الجعمتااعيقققة  واملصقققاحل

 حليويةا

 خاصة بشكل رئيسي عامة ة أو عامةملكية خاص ةامللكي

خاصققققة إذا ا تسققققيطر 

 عليها احلكومة

 لعمتضان خاماتها التامة

االخعمتالفقققققا  

األساسية بينها 

وبقققققققققققققني 

النظريقققققققا  

 األخرى

دهي أداة لعمتنفيقذ سياسقة   

احلكومقققة لقققيس مقققن  

الضققروري ان متعمتلكهققا  

 احلكومة

ملكية الاولقة والرقابقة   

وبشققققكل .  صققققارمة

 منفرد دهي ذراع الاولة

ملراقبقققة احلكومقققة  أداة

واسقققعمتجابة الحعمتياجقققا  

 اجملعمتاع األخرى

يفققققققرتض ان تلعمتققققققزم 

الوسقققققققققققققققققققققائل 

باملسقققلوليةاالجعمتااعية 

 وإذا ا يعمتحققققق  ذلققققك 

فيجققب إلزامهققا بعمتحقيقق  

 ذلك

 اهلوامب  

من وثائ  اللجنة  23الوثيقة رقم  The Right to Communicate( 0910)جان دارسي   (0)

االتصال واجملعمتاع اليوم : ظر اصوا  معمتتادة وعاا واحاان. الاولية لاراسة مشكال  االتصال
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 حمعمتويا  الفصل الرابع  

 نظريا  تأثري وسائل االتصال اجلاادهريي

 
 ماخل

 .لوسائل اإلعالم( اطالق الرصاصة)العمتأثري املباشر  نظرية -0

 .نظرية العمتأثري ااحماود -2

 .االتصال على مرحلعمتني-املتلوما  ( انعمتقال )منوذا تاف   -أ

 منوذا انعمتشار املبعمتكرا   -ب

 (.االتصال على عاة مراحل-تاف  املتلوما  )

 .نظرية العمتأثري املتعمتال لوسائل اإلعالم -3

 لحصول على املتلوما  منوذا الستي ل -أ

 (.طلب املتلوما  - العمتااس)    

 .منوذا االسعمتتاال واإلشباع -ب

 (.وضع األجناة)منوذا وظيفة ترتيب األولويا   -ا

 .نظرية العمتأثري القوي لوسائل اإلعالم -4

- :اجعمتياز اجملعمتاع العمتقلياي: منوذا لرينر -أ

 ار ي العمت -منوذا نظرية مارشال مكلودهان الناوذا الفين  -ب

                              منوذا االععمتااد على وسائل اإلعالم -ا
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 الفصل الرابع

 

 

 ظريا  تأثرين

 وسائل االتصال اجلاادهريي  

 

 :ماخل

تسعمتحوذ وسائل اإلعالم يف عصرنا على االدهعمتاام كله، ملا هلا من ققوة علقى العمتقأثري    

االقعمتصادية و ا القوة السياسيةانوأصبحت أداة تس. د واجلااعا  واجملعمتاتا على األفرا

 .والتسكرية يف الاول احلايثة واأليالوجية

ت الرسائل اإلعالمية ياصرنا حيثاا نكون مع اخعمتالف مضقامينها ممقا جتقل    اتوب

ميقة  لزاما، على الباحثني يف رتعمتل  اجملاال  االجعمتااعية، والسياسية، والنفسية واإلعال

 .على الناسيبحثوا يف تأثري وسائل اإلعالم اجلاادهريية  ان

وا تلقق  وسققائل اإلعققالم ومققا يققرتبط بهققا مققن نظريققا ، التنايققة والاراسققة اللققعمتني  

وتفقرض احلكومقا  التربيقة سقيطرتها علقى وسقائل       . تسعمتحقهاا يف القوطن التربقي  

لققى توظيفهققا اإلعققالم وتوصققيل املتلومققا  إىل اجلاققادهري، وتتاققل دهققذه احلكومققا  ع

ويفقرض دهقذا ضقرورة القوعي     . ظاعمتها وملساناة املشاريع العمتناوية فيهاأنخلامعمتها ولاعم 

اإلمكانيقا  القيت توفردهقا دهقذه النظريقا        بأدهم نظريا  تأثري وسائل اإلعقالم، ومترفقة  

للقائاني باالتصال، وذلك لعمتصايم رسائل أكثر فاعليقة وتقأثريا والسقعمتااام الوسقائل     

 .هور املناسب يف العمتوقيت املناسباملناسبة إىل اجلا

ومن ناحية تار ية ابعمتاأ  األةاث حقول تقأثريا  وسقائل اإلعقالم اجلاادهرييقة مقع       

مطلع القرن التشرين، وازددهر  يف األربتينيا  والقت رواجا، يف اخلاسينا  والسعمتينا  

 ادهعمتاامققا، أكققرب يف العمتسققتينا  ولقيققت، املاضققي ينققا  مققن القققرنانوالسققبتينا  والثا

 -بالعمتوجه  قو املزيقا مقن الاراسقا  للعمتحقق  مقن العمتقأثريا  علقى املسقعمتويا  الكقبرية           

 -اجملعمتاتقا  ككقل، أو العمتقأثري يف املسقعمتويا  الصقغرية       مثقل تأثريدهقا  يف   -التاالققة  

 .األفراد أو اجلااعا  مثل تأثريدها  يف -القزمية 

من التوامل نقذكر   وقا ساعا يف ازددهار األةاث حول تأثري وسائل اإلعالم جماوعة

 :منها

كان اإلعالن من التوامل اهلامة يف دعم األةاث يف جمال تأثريا  وسائل اإلعقالم،  : أوال،

حقني أصقب     يف الققرن التشقرين،   وخاصة بتا انعمتشار الراديو كوسقيلة إعالنيقة  
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املتلنون حريصني على مترفة ماى فاعليقة إعالنقاتهم يف العمتقأثري علقى اجلاهقور،      

املسعمتهلكني لناا  إعالناتهم، وكان السبيل إىل ذلقك دهقو طريق      وماى اسعمتجابة

 .األةاث املياانية

وال يغيب عن بالنا ما للاعاية املرافقة للحربني التامليعمتني األوىل والثانية مقن تقأثري   : ثانيا،

على االدهعمتاام بأةاث االتصال، فقا كان اسعمتااام دهعمتلر للاعاية عقامال، دهامقا، يف   

ممققا عققزاز رغبققة  . الاعايققة املضققادة يف حلبققة الصققراع الققاولي ازددهققار الاعايققة و

 وإنشقا  اجلاهقور،   احلكوما  يف يليل الاعايقة، واكعمتشقاف مقاى تأثريدهقا  يف    

 . مراكز ةوث خاصة لذلك

كان السعمتااام وسائل اإلعالم اجلاادهريي، خاصة بتا دخول الراديقو والعمتلفزيقون   : ثالثا،

تققأثري كققبري علققى ازددهققار   -يققا  املعمتحققاة إىل حلبققة احلاققال  االنعمتاققاب يف الوال

البحوث، بتا ان مت توظي  وسائل اإلعالم تلك السعمتقطاب مجادهري الناخبني، ومقن  

 -املرافققة للحاقال  االنعمتاقاب والقيت تتقبهقا       -ثم فققا أجريقت الاراسقا  التايقاة     

 .الناخبني لعمتحليل تلك احلاال  االنعمتااب وملترفة تأثريدها  يف

موجقة مقن االدهعمتاقام يف    مقن الققرن التشقرين    بتينيقا  واخلاسقينيا    شها  األر: رابتا،

تناية الاول املعمتالفة، مما حفز كقثريا، مقن البقاحثني لاراسقة مقاى تقأثري وسقائل        

االتصال يف العمتناية القومية، وانعمتقال العمتحايث إىل الاول ما يت الناو، وراف  ذلك 

 .دور االتصال فيهاازددهار يف ةوث تاف  املتلوما  وانعمتشار املبعمتكرا  و

 - يف النص  الثاني من القرن التشقرين الثورة العمتكنولوجية يف جماال  االتصال : خامسا،

جتقل البقاحثني   ممقا   -على حسقب رأي مكلودهقان   كونيةاليت جتلت التاا قرية 

ياققون النظر يف تأثري دهذه الثورة االتصقالية علقى املسقعمتويا   ااحمليقة والقوميقة      

  .لى تأثريدها  يف األفرادعالوة ع والتاملية

لعمتقام يف جمقاال  منقادهج البحقث وطقرق مجقع البيانقا  ويليلقها، واسقعمتااام         ا: سادسا،

الكومبيققوتر يف ذلققك، ممققا سققاعا البققاحثني يف اجيققاد الطققرق املالئاققة لاراسققة  

 .وتأثري وسائل االتصال يف اجلاهور املشكال  اإلعالمية

 دراسة تأثري وسقائل اإلعقالم ويف تنايقة    أسهات كل دهذه التوامل  إسهاما فتاال، يف

 .عاماألةاث يف جمال االتصال بشكل 

 بقالنظر يف  نيبقاحث الن مق  تايقا الودهكذا، ومع االدهعمتاام بقوة وسائل اإلعقالم، ققام   

حقيقققة قققوة وسققائل اإلعققالم كتوامققل مققلثرة يف سققلو  ومواققق  ومتققارف األفققراد    

بشقكل ملفقت    -أحيانقا   -ختعمتلق    وكانت نعمتائج دهذه الاراسقا  . واجلااعا  واجملعمتاع

وكان ذلقك يرجقع   . نعمتائج معمتناقضة -من أول ودهلة  -نها تقام للناظرين أوال سياا . للنظر

ويرجقع أيضقا، إىل اخقعمتالف السقياق     . أساسا،  إىل اخقعمتالف املقعمتغريا  القيت درسقها البقاحثون     

 .السياسي واالقعمتصادي واالجعمتااعي الذي أجريت فيه األةاث

صال عالية متققاة لنشقاط إنسقاني لعمتقل متظقم حيقاة اإلنسقان،        وال شك ان االت

وختعمتل  مسعمتوياته لعمتشال الفرد واجلااعة واجملعمتاع، و عمتل  مضاونه والقارة علقى  
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وختعمتلق  كقذلك الوسقائل املسقعمتاامة يف االتصقال مقن        .فهاه باخعمتالف عوامل عاياة

وحققايثنا . ريياالتصققال الفققردي إىل وسققائل االتصققال اجلاققاعي إىل  االتصققال اجلاققاده  

سريكز على اسعمتتراض نظريا  لعمتأثري لوسائل االتصال اجلاادهريي، تلك القيت نسقايها   

وسققائل اإلعققالم اجلاققادهريي الققيت تسققعمتطيع ان تنقققل رسققالة إىل مجهققور واسققع ومعمتنققوع 

إذ تققام  . واليت تنقل إلينا مضامني معمتنوعة. واحا نآاالجتادها  والثقافا  واملسعمتويا  يف 

انهقا  .  اخل... العمتاثيلية، واحلايث، واملققال والربنقامج الرياضقي والعمتتلياقي    غنية، وأللنا ا

ولكقن دهقل صقحي  مقا يققال عقن ققوة وسقائل         . تقام إلينا املتلوما  واألخبار والرتفيه

اإلعققالم يف العمتققأثري علققى النققاس؟ وكيقق  ميكققن لنعالمققيني ان يوظفققوا رسققائلهم   

 وسائل اإلعالم؟اإلعالمية بفاعلية مسعمتفياين من نظريا  تأثري 

ان تعمتبتا، لنظريا  تأثري وسائل اإلعالم سوف يرينقا نعمتائجهقا ودهقذا االخقعمتالف كقان      

 .يرجع إىل جماوعة املعمتغريا  اليت أخذدها الباحثون يف االععمتبار

ولتل املعمتعمتبع لنظريا  العمتأثري تلك، سيجادها أشبه مبوجا  تعمتقااخل أو  انهقا تقاور يف    

إىل حني، حعمتى يظهر وكان نظرية حلت حملقها أو   حلقة، حيث ما تلبث ان تسود نظرية

 .طوتها بني جنباتها

ودهذه النظريا  اليت سنترضها يف الصقفحا  القادمقة ال متثقل تناقضقا،  مبققاار مقا       

تترب عن تتقيا عالية االتصال، اليت تعمتتامل مع البشقر، بعمتفقرد شاصقياتهم، واخقعمتالف     

صقاحلهم، وتعمتتامقل مقع بيئقا      أفكاردهم، وتنوع ثقافاتهم، ومقواقفهم، وسقلوكهم، وم  

- :ودهذه النظريا  اليت سنارسها دهي . سياسية واجعمتااعية، واقعمتصادية، رتعمتلفة

 .لوسائل اإلعالم( إطالق الرصاصة)نظرية العمتأثري املباشر  -1

 .نظرية العمتأثري ااحماود -2

 .نظرية العمتأثري املتعمتال لوسائل اإلعالم -3

 .نظرية العمتأثري القوي لوسائل اإلعالم -4

 

نظريقة إطقالق   )نظرية العمتقأثري املباشقر     :أوال،

 (:احلقنة -الرصاصة

كان دهنا  محاس شايا لعمتحليل الاعاية بتا 

احلققرب التامليققة األوىل، ممققا قققاد إىل أسققطورة رجققل 

الاعاية وقوته يف اسعمتااام وسائل اإلعقالم كقأداة   

للعمتأثري والسيطرة علقى مواقق  البشقر وأفكقاردهم     

رأي سقائاا، قبقل احلقرب    وكقان دهقذا الق   . وسلوكهم

يققا، إعالموإذ جنققا عاملققا، سياسققيا، و. التامليققة الثانيققة

يكعمتققب ( Lasswel)كققبريا، مثققال دهارولققا السققويل 

يكققا  الاعايققة يف احلققرب نحققول تك 1927عققام 
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التاملية األوىل ويققول بقان مقا كقان يف     

السققاب  يققعمتم يقيقققه بققالتن  والقهققر، 

فانققه اآلن ميكققن  ان يققعمتم عققن طريقق    

واإلقناع اجلال

(1)

. 

ومما عزز دهذه النظرية ما خلفه الربنامج  

 "غققزو مققن املققري،"واا حققرب التقق)اإلذاعققي

الققذي قاامققه أورسققون ويلققز    (1938عققام

Orson Wells   ا.عن قصة للكاتقب دهقق .

 Wells H.Gويلز 

مما جتل على األقل مليونا، . ااملسعمتتاون حقيقي ناهظ أنوكان نعمتيجة دهذا الربنامج 

( Cantril)وقا أعا دهاولي كانرتل .  خائفني وآالفا، أخرى أصيبوا بالرعبمن األمريكيني

 فقور إذاععمتقه ليكشق  عقن األسقباب النفسقية لقذلك السقلو          جدراسة حول دهذا الربنام

اجلاادهريي املرتبط باالسعمتااع لذلك الربنامج 

(2)

 .  

هزميعمتهم ب األملانوكان للاعاية النازية دوردها يف تأكيا دهذه النظرية بتا إحساس 

كاقا ان  . إذ شتروا بان احللفا ، قا كسبوا حقرب الاعايقة يف احلقرب   . من قبل احللفا 

بالواليقا  املعمتحقاة كقان رد فتقل لنحسقاس       1937تأسيس متها لعمتحليل الاعاية عام 

 .خبطر الاعاية وتتزيزا، هلذه النظرية

لق   ان دهذه النظرية أعطقت لنعالمقي ققوة كقبرية يف العمتقأثري فهقو يشقبه مقن يط        

  .الرصاصة ليصيب من  ضحيعمته مقعمتال،

ان دهذه النظرية تنظر إىل الناس باععمتباردهم رتلوقا  سقلبية ميكقن العمتقأثري املباشقر     

عليهم مبجرد حقنها بالرسائل اإلعالمية، ومن ثم فان املعمتصل يسقعمتطيع يقيق  أدهاافقه    

 . مبجرد حقنهم إرسال رسالعمته اإلعالمية، ليضان اسعمتجابة فورية من اجلاهور

وا تصاا دهذه النظرية طقويال،  إذ ان عاليقة   

االتصال عالية متقاة، ودهي ختضع جملاوعة مقن  

التوامل املعمتتادة اليت تعمتحكم يف فتاليقة الرسقالة   

 انفليسققت كققل رسققالة ميكنهققا    . اإلعالميققة

تكون ملثرة ناجحة، واذا كانت بتض الرسقائل  

ذوي  -القققائاني باالتصققال -املعمتصققلني مققن بتققض 

 يفرزميققة قققادرة علققى العمتققأثري   الكالشاصققية ا

اجلاهور، إال ان ذلك ال لصل مقع كقل الرسقائل    

مققن القققرن املاضققي  ويف األربتينيققا  .اإلعالميققة

ادهعمتققز  دهققذه النظريققة وا تصققاا أمققام الاراسققا   

املياانيقة ممققا فسقق  اجملقال لظهققور نظريققة العمتققأثري   

 .ااحماود

يف برناجمه  Orson Wells  أورسون ويلز

 (1938عام "غزو من املريخ"وامل حرب الع)اإلذاعي 
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 The limited Effect Theoryنظرية العمتأثري ااحماود  :ثانيا،

يف أعقاب محلة انعمتاابقا   ( Lazarsfeld et. al)ظهر  دراسة الزرسفيلا وزميليه 

اليت فاز بها روزفلت بالرغم من موق  الصحافة املتقادي   1942الرئاسة األمريكية يف عام

  .له

يف نيويقور ،  ( Eri)ودهذه الاراسة، أجريت لاراسة سلو  الناخبني يف مقاطتقة إري  

وأوضحت دهذه الاراسة بان . ل منهم قا تأثر بوسائل االتصال اجلاادهرييوأظهر  بان القلي

. ليس دهنا  أدلقة كافيقة علقى ان النقاس غقريوا  اجتادهقاتهم تقأثرا، بالرسقائل اإلعالميقة         

( انعمتققال املتلومقا  علقى مقرحلعمتني    )وكان من نعمتائج دهذه الاراسة العمتوصقل إىل فكقرة   

إىل قادة الرأي ومنهم تنعمتقل إىل اآلخريناملتلوما  تنعمتقل من وسائل اإلعالم  انمبتنى 

(3)

 

بان قوة وسائل اإلعالم وتأثريدها جيقب  ( Joseph Klapper)ويكعمتب جوزي  كالبر 

ورأى ان التاليا  االنعمتقائيقة تكقون   . ان ينظر إليها دوما، من خالل التاليا  االنعمتقائية

 - :عوامل وسيطة يف عالية االتصال وياا من تأثريدها وتعمتاثل فياا يلي

يعمتاثقل بانعمتققا  النقاس ملقا يققرأون أو يسقاتون أو يشقادهاون، إذ        : العمتترض االنعمتقائي -أ

مييل الناس للعمتترض لالتصال اجلاادهريي الذي يعمتواف  مع أفكقاردهم وادهعمتاامقاتهم   

 . ويعمتجنبون املواد اليت ال يعمتتاطفون متها

 ل اإلعالميقة يعمتاثل بعمتصور الناس وتفسقريدهم للرسقائ  : نيالعمتصور والعمتفسري االنعمتقائي -ب

إذ ان الرسالة اإلعالمية حمكومقة مبقاذا   . وفقا، لذواتهم ومصاحلهم اليت يسعمتقبلونها

؟ أو ما دهي فائاة الرسالة اإلعالمية له؟ أو  هياركما يريا ان يعمتصور املر  أو  انيريا 

 .ما دهي توقتاته للجزا  االجعمتااعي أو املادي نعمتيجة لعمتصوراته وإدراكاته؟

يرتقققبط العمتققذكر بالتاليققة السابققققة فقاملققققر  يعمتققذكر مققا  : ائيالعمتقققذكر االنعمتققق -ا

لبقه   ال يعمتصوره وياركه أو لب تصوره أكثر من تذكره ما ال يرغب فيه أو

(4- 

(أ

.  

كسقبب للعمتقأثري    -بالضقرورة   -ولذا، فان كالبر يرى ان وسقائل االتصقال ال تتاقل    

دهقذه التوامقل   . مرتابطةعلى اجلاهور، ولكنها تتال من خالل عوامل وملثرا  وسيطة 

ويقرى  . جتتل وسائل االتصقال عقامال، مسقاعاا، يف العمتقأثري وليسقت السقبب الوحيقا فيقه        

يوجقا   انتتال وسائل االتصال على العمتغيري فانقه علقى األغلقب     انه يف حالة انكذلك 

- :حا الشرطني العمتالينيأ

لتاليققة وةيققث تكققون متطلققة ال تققأثري هلققا يف ا   أال تتاققل التوامققل الوسققيطة    -1

االتصالية

(ب-4)

. 

لعمتشجيع العمتغيري ان تتال التوامل الوسيطة -2

(ب- 4)

. 



122 
 

وال  فقققى علقققى اإلعالمقققي أدهايقققة أحقققا 

يف ( التاليققا  االنعمتقائيققة )التوامققل الوسققيطة  

وعلققى األخقق  املعمتصققل  -إذ ان املعمتصققل . االععمتبققار

يسقتى   قا يروم من رسالعمته دهافا، حمادا، -العمتناوي 

ا  االنعمتقائية قا تلتب دورا، ، إال ان التاليالجنازه

 .توصيل رسالعمته إىل أدهاافها ااحمادةعام دهاما، يف 

 :وينارا يت دهذه النظرية

  .االتصال على مرحلعمتني-املتلوما  منوذا تاف   -أ

منققوذا تققاف   : منققوذا انعمتشققار املبعمتكققرا   -ب

 .على عاة مراحلاملتلوما  

 Two:علقى مقرحلعمتني  املتلومقا   منوذا تقاف    -أ

Steps Flow of Information 

أجقرى جماوعقة مقن     1942أشرنا إىل انه عام 

ا دراسقققة يف كولومبيقققالبقققاحثني مقققن جامتقققة 

أثنا  االنعمتاابقا  الرئاسقية،   ( Irie) أرييمقاطتة 

القاور القذي   ( Gaudet)وجوديقت  ( Berrlson) وبريلسقون  ( ودرس الباحثون الزرسقفيلا  

اجلاادهريي، دهذا القاور القذي أصقب      يلتبه االتصال الشاصي يف جمال عالية االتصال

واليت تاعاات فياا بتا ببيانا  اضافية " على مرحلعمتني  املتلوما  تاف " يترف بفرضية 

  .من دراسا  أخرى

اخعمتيقار  )وقا نشر الزر سقفيلا ورفيققاه نعمتقائج دراسقعمتهم تلقك يف كعمتقابهم املشقهور         

وققا اقرتحقوا فيقه    ( كيق  ُيكقوان الناخقب رأيقه يف محلقة انعمتاقاب الرياسقة        : الشتب

 : الفرضني العمتاليني

وسائل اإلعالم باال، من ان تكقون عامقل يويقل للاتعمتققاا ، فاقن األرحقج بقان         ان -1

 .املاركة مسبقا-تكون عامل تتزيز للاتعمتقاا  املعمتصورة

يقعمتم تنقيعمتهقا عقرب ققادة      انمهاا كان لوسائل اإلعقالم مقن تقأثري، فانقه مقن األرجق         -2

ض ان املتلومقا  تعمتقاف  مقن وسقائل اإلعقالم إىل ققادة رأي       لفقر دهقذا ا يققرتل  و.الرأي

 .حمادين يف اجملعمتاع، يسهلون تأثريا  االتصال، من خالل املناقشا  مع زمالئهم

وعلى سبيل املثال، وجقا الزر سقفيلا وزمقياله بقان النقاخبني يعمتقأثرون بأصقاقائهم        

 يةأكثر من وسائل اإلعالم خالل احلالة االنعمتااب

(5)

.  

يلتققب أئاققة املسققاجا يف صققالة  -بشققكل عققام  -ويف الققبالد التربيققة واإلسققالمية 

مجهقور   يفاجلاتة دور قادة الرأي القذين يقومقون بعمتنقيقة الرسقائل اإلعالميقة والعمتقأثري       

 فيور دهام للاتلاني وأساتذة اجلامتا  يف العمتقأثري  املصلني يف خطبهم، وكذلك دهنا  د

  .طالبهم
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علقققى مقققرحلعمتني كقققاتز املتلومقققا  وأفضقققل مقققن ققققام عرضقققا، لنظريقققة تقققاف  

 يالشاصقق( العمتققأثري)النفققوذ "  :يف كعمتابهاققا(  Katz & Lazarsfield)والزارسقفيلا 

Personal Influence ِِِ"     وترتكقز نظريعمتهاقا علقى الفكقرة      1955القذي صقار عقام

 -:لعمتاليةا

بققان األفققراد مققن قققادة الققرأي يف اجملعمتاققع   

يسققعمتقبلون املتلومققا  مققن وسققائل اإلعققالم،   

ويقوم دهلال  بعمتاريردها على زمالئهم أو أتبقاع  

ومقن املهقم بقان نقار  مقن ان قيقادة القرأي        . دهم

تعمتغري من وقت إىل آخقر ومقن موضقوع إىل آخقر     

وتبتا، لعمتغري املواقق   

(6)

 انوخصق  الكاتبق    

ث من كعمتابهاا املقذكور  لاراسقة   القسم الثال

انعمتقال النفوذ الشاصي يف عاة جماال  بني قادة القرأي يف السقوق، واملوضقة، والشقئون     

 :وقا حاوال اإلجابة على تساالني. التامة والسيناا

ما دهي اخلصائ  االجعمتااعية لقادة الرأي يف كل حقل يكون هلم فيقه موضقع   : األول

 نفوذ؟

ق اليت يستى إليها أو يرتبط بهقا القذي يسقتون احلصقول علقى      ما دهي أنواع الطر: الثاني

الرأي أو النصيحة من قادة الرأي 

(7)

  

يقققام لنققا العمتصققور العمتققالي لفرضققية انعمتقققال  1956ويف دراسققة أجرادهققا كققاتز عققام 

 :على مرحلعمتني ملتلوما ا

ة سقوا   ان قادة الرأي والناس الذين يلثرون فيهم ينعمتاون إىل نفس اجلااعة األساسي: أوال،

 .أكانت التائلة، أو األصاقا  أو مجاعة التال

واألتبققاع األدوار يف ظققروف النفققوذ ( ذوي النفققوذ)قققادة الققرأي  ان يعمتبققادل ميكققن: ثانيققا،

لقائا آخر يف جمقال مقن غقري    فقائا رأي يف اجملال السياسي يكون تابتا، . املاعمتلفة

 .غري ذلكأو  اقعمتصاديا، كان اجملال رياضيا، أو دينيا، أو جماله، إذا

 فياا يعمتتل  مبوضقوع  -يكون قادة الرأي أكثر تترضا، واتصاال، بالتاا اخلارجي : ثالثا،

هقم  انعن طري  وسائل اإلعقالم، وعلقى القرغم مقن     وذلك  –أو ختصصهم  ادهعمتاامهم

هم يعمتأثرون بغريدهم من الناس أكثر مقن تقأثردهم   انال إ أكثر تترضا، لوسائل اإلعالم

 .بوسائل اإلعالم

تلكا فرضية انعمتقال املتلوما  على مرحلعمتني على اععمتبقار التالققا  الشاصقية    : ا،تراب

وكقذلك اععمتبقار  انهقا تشقكل مصقارا ضقاغطا، علقى        . املعمتااخلة وسائل اتصالية

الفرد لينسجم مع أسلوب اجلااعة يف القعمتفكري والسقلو  والعمتقاعيم االجعمتاقاعي     

(8)

 هتالقاتق فودهكقذا   .متهقا  يتقيب إذ ان املر  مطالب باالنسجام مع اجلااعة اليت . 
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لعمتتققايب مققع أسققلوب ل بققاآلخرينالشاصققية الققيت يتققرب عنهققا،  تطالبققه باالتصققال 

 .اجلااعة تفكريا، وسلوكا،

وال شك  ان العمتوصل إىل فرضية انعمتقال املتلوما  على مرحلعمتني قا فعمتحت البقاب أمقام   

 .االتصال على مراحل معمتتادة -ظهور منوذا انعمتقال املتلوما 

 

  Diffusion of Innovation :ظرية انعمتشار املبعمتكرا ن  - ب

مقن الققرن    ذدهب عايا من املنظرين يف السنوا  األخقرية مقن اخلاسقينيا  والسقعمتينيا     

ول بتقض البقاحثني   الققا حق  . علقى مراحقل   تلوما ، إىل األخذ بفرضية تاف  املالتشرين

انعمتشار املبعمتكرا  عرب العمتوسع يف مفهوم انعمتقال املتلوما  على مرحلعمتني إىل شرل مفهوم 

 .على عاة مراحلملتلوما  تاف  ا

وقا أخذ بهذا الرأي كثري من دارسي منوذا انعمتشار املبعمتكرا ، ودهذا الناوذا شقبيه  

عليها يف منوذا تاف   ناان االتصال ال ينعمتقل بالطريقة اليت اطلت ، إذبالفرضية السابقة

عمتااال  املتقاة لعمتاف  االتصقال،  على مرحلعمتني،ولكنه يسا  باملزيا من االح املتلوما 

. ه يرى بان تاف  املتلوما  ينعمتقل من شا  إىل شا  إىل شا  آخقر ودهلقم جقرا   انإذ 

إىل جانققب االتصققال  ةومققن خققالل االتصققال الشاصققي أوال يلتققب قققادة الققرأي أدوارا، دهامقق

 .من خصائ  قادة الرأي األمر حقيقةاجلاادهريي، ودهذا الاور الذي يقومون به ينبع يف 

وال يعمتغري مفهوم قيادة الرأي يف نظرية انعمتشار املبعمتكرا  عقن مفهومقه يف الناقوذا    

  Rogersوميققانا روجققرز . السققاب  بققل يقققام لنققا تفصققيال  أكثققر حققول شاصققيعمته  

بقائاققة مقن العمتتاياققا  النظريقة حققول ققادة الققرأي، ودهققذه      Shoemakerوشقوميكر  

 -:العمتتاياا  تساعانا على فهم النظرية ودهي

يعمتترض قاده الرأي أكثر من غريدهم لوسائل اإلعالم مما يسقاعادهم علقى املعمتابتقة     :أوال، 

فهم علقى سقبيل املثقال لرصقون علقى ققرا ة       . بشكل أفضل جملاال  ختصصهم
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عمتابتقة القربامج السياسقية    مولرصون على مساع نشرا  األخبار و اجلرياة يوميا،

فقائقا القرأي يف   .مهول ختصصقات ومشادهاة القربامج العمتلفزيونيقة ذا  الصقلة ةقق    

 .اخل..اجملال الرياضي يعمتابع الشلون الرياضية، والسياسي يعمتابع الشلون السياسية

يعمتصل قادة الرأي أكثر مقن غريدهقم باجلهقا  املسقلولة عقن بقرامج العمتغقيري مثقل          :ثانيا،

فهقم يقومقون بقالعمتتبري عقن رأيهقم ورأي      . لني عن مشقاريع العمتنايقة وغريدهقم   واملسل

  .مج وينقلونها إىل املسلولنيتباعهم بهذه الرباأ

 أتباعهم، وذلقك نعمتيجقة  من  ويعمتايز قادة الرأي مبركز اجعمتااعي أفضل من غريدهم  :ثالثا،

 .أتباعهمن عمواقتهم التلاية أو االقعمتصادية أو االجعمتااعية أو العمتاصصية متيز 

غريدهم قارة انهم أكثر من  إذ األتباع،ميعمتاز قاده الرأي بتقوهلم املعمتفعمتحة أكثر من  :رابتا،

ودهقذا طبيتقي إذ ان    اجلايقاة،  األفكقار وعلى تقبقل   اجلايا،على تقبل العمتغيري 

معمتققققابتعمتهم لوسققققائل اإلعققققالم   

واتصققاهلم املنفققعمت  علققى اآلخققرين 

جيتلققهم أكثققر انفعمتاحققا وتقققبال 

 .جاياة آرا 

مشققققاركة قققققادة الققققرأي   :خامسققققا،

االجعمتااعيقققققة أكقققققرب مقققققن 

فهققققم  األتبققققاع،مشققققاركة 

  يشقققققاركون يف املناسقققققبا

االجعمتااعيقققة ويسقققارعون يف  

االنغاقققققققاس يف القضقققققققايا 

االجعمتااعية املرتبطة بهم ولتقل  

دهذه املشاركة تشقكل جقز ا   

أساسيا يف العمتتبري عن مقواقتهم  

ولقققادة  .اآلخققريناملعمتايققزة عققن 

الققرأي دور اجعمتاققاعي معمتايققز، فهققم أكثققر شققتبية ومشققاركة يف القضققايا      

 .االجعمتااعية من غريدهم نعمتيجة ملركزدهم االجعمتااعي

ة علقى  رلايهم أفكقار جاياة،وققا   إذ .قادة الرأي أكثر ابعمتكارية من أتباعهم: سادسا،

 .همابعمتكار احللول،وتبين األفكار اجلاياة أكثر من أتباع

كقان النظقام االجعمتاقاعي لبقذ      إذايكقون ققادة القرأي أكثقر ابعمتكاريقة      و :سابتا، 

العمتغقيري فقان ققادة     ذوال يبكانت متايري اجملعمتاع تقلياية  إذاالعمتغيري، ولكن 

بعمتوجهققا  نظققامهم  االلعمتققزام لققاولون ألنهققمالققرأي يكونققون أقققل ابعمتكاريققة  

 Rogers & Shoemarker , 1971,p: 218-219 االجعمتااعي 
(4)

. 
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إذن، ينبققع دور قققاده الققرأي مققن اخلصققائ  

يتعمتاققا علققى دهققذا الققاور  السققابقة، ولكنققه ال

فحسققب، بققل انققه يتعمتاققا كققذلك علققى تققاف  

ريي مباشقققرة إىل اجلاهقققور، االتصقققال اجلاقققاده

وسققائل اإلعققالم دور أكثققر لولكققن يكققون 

فتالية يف خل  مترفقة حقول املبعمتكرا ،بيناقا    

 فتاليةتكون قنوا  االتصال الشاصي أكثر 

اجلايقاة   الفكقرة يف تشكيل املواقق  حقول   

  (املبعمتكر-االبعمتكار)

عقن أفكقار جايقاة     كقثرية ننقا نعمتلققى مقن وسقائل اإلعقالم متلومقا        أالح  ون

وسقائل اإلعقالم، ولكقن دهقل دهقذا      من خالل عمتترف عليها ال قودنا إىلتاليت و( مبعمتكرا )

وترى دهذه النظرية ان . بالطبع ليس ذلك بالضرورة ؟ يتين اننا  سنقبلها  او سنواف  عليها

دورا، دهامقا، يف تشقكيل مواقق      -وخاصة عن طري  دور ققاده القرأي  -لالتصال الشاصي 

 .املبعمتكرا  -اياة اجلاهور من دهذه األفكار اجل

 :ويتعمتاا منوذا انعمتشار املبعمتكرا  على أربتة عناصر دهي  

ودهققو أي : املبعمتكققر -االبعمتكققار -1

جاياة تقاخل النظقام    ةفكر

االجعمتاقققاعي مثقققل تنظقققيم   

الكابيقققققوتر أو النسقققققل، 

 ملقايكرووي  ااسعمتااام فقرن  

 .أو اإلنرتنت 

عققرب قنققوا  االتصققال : االتصققال -2

 أو االتصققققققالاجلاققققققادهريي 

 .صيالشا

انعمتشققار  انوالققذي يتققين : الوقققت -3

املبعمتكققرا  سققيعمتم عققرب مققرور 

لوقت ضروري النعمتشار اف الزمن،

 املبعمتكرا  ويف تبين الناس هلذه املبعمتكرا 

 فاملبعمتكرا  موجهة إىل أفقراد يف جمعمتاقع مقا تقربطهم    : أعضا  يف النظام االجعمتااعي -4

ال فهقو يأخقذ نفقس    يتعمتاقا علقى االتصق     وانعمتشقار املبعمتكقرا  جماوعة مقن التالققا    

 (18-22نفسه ) خطوا  عاليه االتصال اجلاادهريي

يقام لنا روجرز وشوميكر نظريعمتهاا كوجهة نظر مركبقة   النعمتشقار   املبعمتكقرا     و

وتقام دهذه النظريقة إسقهاما كقبريا، لفهانقا،   النعمتشقار   رسقائل       . يف النظام االجعمتااعي

حيناقا تنعمتشقر فكقرة متينقة مقن      ويقعمتم انعمتشقار املبعمتكقرا     . وسائل اإلعالم وتأثريدها
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إىل املناط  اجلغرافيقة ااحميطقة بهقا، أو مقن شقا  إىل شقا        ( نقطة األصل )املصار 

.خالل منطقة واحاة

(12) 

- :وتتعمتاا نظرية انعمتشار املبعمتكرا  على أربتة عناصر

أي فكرة جاياة أو أسلوب أو منط جايا يعمتم اسقعمتااامه   :ودهو املبعمتكر-االبعمتكار -1

انقه اجلقااة املعمتصقورة لألفكقار واملاارسقا       . ل إىل النظقام االجعمتاقاعي  يف احلياة تاخ

وأي فكرة يرادها مواطنو اجملعمتاع  بانهقا جايقاة سقعمتنطب  علقى     . واألدهااف لاى الفرد

النعمتشققار   دهققذه يققاث عققرب أقنيققة اتصققال مجادهرييققة      اوعاليققة  . دهققذه التاليققة 

اسقعمتااام أسقلوب   ودهكذا،  ففكقرة تنظقيم األسقرة   تتعمتقرب ابعمتكقارا،، و     .وشاصية

 .اخل..... زراعي ميكانيكي تتعمترب ابعمتكارا،

 .دةحمااتصالية االتصال عرب قنوا   2

 .الوقت -3

 .األعضا  يف النظام االجعمتااعي -4

معمتتقاد  للاتلومقا  يكقون   ويرى روجرز وشوميكر بان دور قادة الرأي يعمتم عقرب تقاف    

ا  اععمتاقاد معمتنقوع ومعمتتقاد    املراحل، إذ يوجا يف عالية االتصال   النعمتشقار   املبعمتكقر  

بقان عناصقر    انولقذا فهاقا يقرتحق   . على تاف  االتصال مقن املصقار إىل مجهقور واسقع    

 -القنقاة   -الرسقالة   -املصقار  ) Berloعالية تاف  املتلوما  شقبيهة مبقا اقرتحقه بريلقو     

وذلك يعمتاثل مبا يلي( العمتأثري -املعمتلقي 

(11)

. 

 بريلو مع منوذامعمتوافقة  املبعمتكرا  عالية االتصال النعمتشار

 عناصر

 بريلو منوذا
 ةالرسال املعمتصل/ املصار

الوسيل/القناة

 ة
 املعمتلقي

النعمتائ/العمتأثري

 ا

 عناصر

 منوذا

  رااملبعمتك

/ املارتعون التلاا  

/  عوامقققل العمتغقققيري 

 قادة الرأي

 االبعمتكار

 العمتجايا

 قنوا 

 االتصال

 الشاصي

 واجلاادهريي

أعضا  

العمتنظيم 

 االجعمتااعي

 املترفة

 نهجتغيري امل

 تغيري السلو 

ويرى دهذا الناوذا بان قنوا  وسائل اإلعقالم أكثقر فاعليقة يف خلق  مترفقة حقول       

املبعمتكرا ، بيناا تكون قنوا  االتصال الشاصي أكثر فاعلية يف تشكيل املواق  

حول فكرة جاياة

(12)

ودهذا يعمتض  متاما، يف حصول الناس على متلوما  عن األفكار . 

قارتهم على العمتترف عليها، ولكن ذلقك ال يتقين تقبلقهم لعمتلقك     و( املبعمتكرا )اجلاياة 

اآلرا  ويكققون لالتصققال الشاصققي الققاور األساسققي يف تشققكيل مواققق  دهققلال  عققن  

 .األفكار اجلاياة

فالوققت   إذ تعمتم عقرب القزمن،  انعمتشار املبعمتكرا  عالية اسعمتهال  للوقت يف  انويريان 

ققرار  اليف عاليقة اختقاذ    مال مقلثرا عقا  املبعمتكرا ، وياخل الوقت عامل ضروري النعمتشار

 .حول االبعمتكار ويف االبعمتكارية، ويف تبين االبعمتكار
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 مراحقل تشقعمتال علقى    من قبقل املعمتلققي    االبعمتكار تقبلمنوذجا، لتالية  انويقرتح

 :عامل الوقت ودهي لهاالعمتي ةأربت

إىل ابعمتكقار موجقود ولصقل علقى بتقض       (الفقرد )املعمتلققي  حيقث يعمتتقرض   : املترفة -1

 .حول وظائفه ا تلومامل

 .يكوان الفرد موقفا، حمبذا، أو غري حمبذ لالبعمتكار: اإلقناع -2

 .ينهاك الفرد يف نشاطا  تقود إىل االخعمتيار إماا تبناي االبعمتكار أو رفضه: القرار  -3

يبحث الفرد عن تاعيم قراره حول االبعمتكار، ولكنه قا يراجع قراره الساب  : العمتثبيت -4

رض مع االبعمتكار تترض لرسائل تعمتتا إذا

(13)

 

 :خطوا  معمتعمتابتةحول االبعمتكار أربع  اقراراختاذ املعمتلقي وتشال عالية 

ومصقلحة لقه    (االبعمتكار ) دهنا  حاجة للفكرة اجلاياة انوجود حافز، إذ يشتر املر   -1

 .فيها

تققاخل الفكققرة  يف النظققام االجعمتاققاعي إذ( االبعمتكققار ) مبققادرة الفكققرة اجلايققاة  -2

 .اردها أمرا جاياا ا يترفه اجملعمتاع من قبلللاجعمتاع باععمتب

 .يعمتم قبول الفكرة من حيث املباأ وال يترتض عليها إذ(االبعمتكار ) شرعية الفكرة  -3

 (االبعمتكار ) قرار تنفيذ الفكرة  -4

(14)

 

  :العمتالية ةويرى دهذا الناوذا ان دور وسائل االتصال يعمتم بالطريق

صقي واالنفعمتاحيقة الفقرد باملترفقة حقول      متا وسائل اإلعقالم وقنقوا  االتصقال الشا   

املبعمتكققرا ، وتقققوم قنققوا  االتصققال الشاصققي ااحمليققة بعمتشققكيل العمتصققورا  حققول    

وختلق  دهقذه مناخقا،    ( ملسسا  العمتناية مثال، ) ةاليت تنشردها على جها  خاصا  املبعمتكر

 .فكار اجلاياةألابني األفراد يالئم العمتحايث ويسهل عاليه العمتغيري وتقبل 

الح  ان عاليه انعمتشار املبعمتكرا  ن ان ناوميكن

ودهي حيناقا   جهة ما تقوم بذلكملسسة أو تتعمتاا على 

دهي القيت تققوم بقذالك،    فالوزارا  تكون أجهزة العمتناية 

أي  انهقا   عاوديقة ودهذا يتقين ان عاليقه االتصقال دهنقا     

وكقال   ))تركز على تاف  االتصال مقن جهقة واحقاة    

جلاهقققور أي إىل أسقققفل ودهقققم ا(( القققعمتغري أو العمتنايقققة 

 .يف جمعمتاع ما  املسعمتهاف من الرسالة 

العمتنايققة يف الققوطن  ( أجهققزة)وكققاال   أنوجنققا 

التربققي تعمتاثققل مبلسسققا  حكوميققة كققالوزارا     

وامللسسا  الرمسية املاعمتلفة، ودهقي يف الغالقب ال تتقري    

بادها، ألدهاية االتصال يف العمتناية، ودهي يف التادة مقا  انعمت

مراعقاة اجلاهقور   تقوم برباجمها بشكل فوقي، وال يعمتم 

وآرائهم، وال يعمتم االدهعمتاقام بالققادة ااحملقيني يف تنفيقذ     
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 .برامج العمتناية

 

 : The Modarate EffecTheoryنظرية العمتأثري املتعمتال لوسائل اإلعالم -ثالثا

برز يف أواخر السقعمتينيا  ويف السقبتينيا  يف ميقاان البحقث اإلعالمقي، مقا ُيتقرف        

إلعالم، ودهذا يشعمتاقل علققى عققاة مقااخل لفهقم تقأثري      بناوذا العمتأثري املتعمتال لوسائل ا

- :اإلعالم فهو يشعمتال على

 .املتلوما ( العمتااس)منوذا طلب  -أ

 .منوذا االسعمتتاال واإلشباع -ب

 (.وضع األجناة)منوذا وظيفة ترتيب األولويا   -ا

 .العمتبتية على وسائل اإلعالم- االععمتاادمنوذا  -د

 :ضا  منهاوتشرت  دهذه النااذا يف عاة افرتا

 .قللت نظرية العمتأثري ااحماود السالفة من شان تأثريا  وسائل االتصال اجلاادهريي -1

لوسقائل االتصقال يف ظقل ظقروف متينقة       انومن ثم فان نظرية العمتأثري املتعمتال تقرى  

 .تأثري عظيم

ان األةاث السقابقة نظقر  إىل تقأثريا  وسقائل االتصقال يف جمقاال  املواقق  واآلرا ،         -2

 .معمتغريا  أخرى سنجا هلا تأثريا  أكرب وأوض  ا لو نظرنا إىل تأثريدها  يفبينا

ان األةاث السابقة ذا  راية أحادية حيناا وجهت سلاهلا ماذا تفتل وسقائل االتصقال    -3

 .جباهوردها؟ ولكنها ا تسأل مثال، ماذا يفتل اجلاهور بوسائل اإلعالم

  قريبة املاى وأغلبها اسقعمتبتا  العمتقأثريا    ان األةاث السابقة كانت دراسعمتها لعمتأثريا -4

طويلة املاى 

(15)

. 

دهو منوذا يقرتل تأثريا  على  على وسائل اإلعالم االععمتاادمنوذا والناوذا الرابع 

مسعمتوى األفراد ومسعمتوى اجملعمتاع، ولذا سنلجل دراسعمته مع الناقاذا القيت تقارس العمتقأثريا      

 . القومي –على املسعمتوى اجملعمتاتي 

اليت ترى بان لنعقالم تقأثريا، متعمتقاال، علقى      الثالث األوىلن جولة مع النااذا ولنا اآل    

 .أفراد اجملعمتاع 

 Information Seeking (العمتااس)منوذا الستي للحصول على املتلوما  -أ 

Paradigm: 

يتقرف   انيركز دهذا الناوذا على سلو  املر  يف احلصول على املتلوما ، ولاول 

ومن ثم فان دهذا الناوذا ميثل انعمتقاال، من الرتكيز على . لك السلو التوامل اليت ياد ذ

 . املعمتصل، أو الرسالة لريكز على املعمتلقي للرسالة

عاال وباأل   Westly & Barrow 1959دهذا الناوذا معمتأثٌر بأعاال وسلى وزميله بارو  

 .1962اليت ركز  على اجلوانب االنعمتقائية للعمتترض اليت أشار إليها بريلو 
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بقان العمتتقرض االنعمتققائي للنقاس     : اولت دراسا  كثرية اخعمتبقار الفرضقية القائلقة   ح

جيتلهم  عمتارون املتلوما  اليت تاعم مواقفهم احلالية

(16)

.  

تقلثر   انباأ اليوم التايا من الباحثني يعمتحققون بان دهنا  عوامل أخقرى ميكنهقا   و

كون أكثر أدهايقة مقن   ويف بتض األحيان، فان دهنا  عوامل قا ت. عمتيار الرسالةخعلى ا

ومقن دهقذه التوامقل توظيق      . جمرد رغبة املعمتلقي يف احلصول على املتلوما  العمتاعياية

املتلوما ، أو فائاتها يف إشباع مصلحة حقيقية يف موضوع متني، أو العمتااسها للرتفيقه،  

أو بسبب احلاجة للعمتنويع، أو بسبب خصائ  شاصية 

(17)

. 

  يف ستيه للحصول علقى املتلومقا ، ومترفقة    مترفة سلو  املرالناوذا إذن ل اول

ومن دهذه التوامل اليت  تقلثر يف سقلو  املقر  يف    . التوامل اليت ياد سلوكه يف اخعمتياردها

 :العمتااسه للاتلوما  ما يلي

اخعمتيققار املتلومققا  العمتاعيايققة الققيت تتققزز مواققق    -1

ملتلومققا  ااملعمتلقققي احلاليققة فققاملر  يبحققث عققن    

عم موافقققة وآرا ه ويسققتى إليهققا إذا كانققت تققا

 .احلالية

توظي  املتلوما  واسقعمتااامها يف اشقباع حاجقا      -2

املعمتلققققي ويقيققق  مصقققلحعمته إذ يسقققتى املقققر   

للحصقققول إىل املتلومقققا  ويققققوم بعمتوظيفهقققا   

بشكل فوري أو آجل، فهو يستى ملترفة من دهقو  

أفضل طبيب رتعمت  يف جراحة القلب، أو من دهقو  

  ن يثقق  بققه أأفضققل فققين كهربققائي ميكنققه   

اقا اآلن أو  هللصيانة جهاز العمتلفزيون ألنه ةاجقة  

 .ليهاا فياا بتاإقا لعمتاا 

يستى املر  للحصول على املتلوما  للرتفيه فهو قا يشرتي كعمتابقا جقادا ومقن خاللقه      -3

يقضي مته وقعمتا يسعمتاعمتع به، وقا يشادها برناجمقا وثائقيقا يف العمتلفزيقون ليقضقي     

 .وقت فراغه

للاعمتلقني وبنا  على دهقذه اخلصقائ  فكقل شقا       ختعمتل  اخلصائ  الشاصية -4

يعمتوجققه لطلققب   املتلومققا  ويسققتى للحصققول عليهققا انسققجاما مققع خصائصققه        

الشاصية،فتلى سبيل املثال   فالشا  املثق  يسقتى للحصقول علقى املتلومقا      

بطريقة ختعمتل  عن الشا  غري املثق   ويسعمتاام يف ذلقك وسقيلة إعالميقة غقري     

املثق  وقا يتعمتاا املثق   على جملة معمتاصصة أو كعمتاب تلك اليت يسعمتاامها غري 

 .أو موسوعة، بيناا يتعمتاا غري املثق  على العمتلفزيون أو اإلذاعة

تقوم بنيقة اجملعمتاقع بالعمتقأثري علقى أسقلوب اسقعمتااال  املقواطنني، السقعمتتاال وسقائل           -5

بنيقة  ان  ( Olin et..al.1978: 445-455 )االتصال املاعمتلفة، كاا وجا أولقني ورفاققه   
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اجملعمتاع هلا سيطرتها على املتلوما ، وتلدي إىل تشكيل طريقة اسعمتااام جلاهقور  

وسائل اإلعالم وتفضيلهم لوسيلة متنية كاصقادر لألخبقار، ففقي اجملعمتاقع القذي      

ل  مصادر املتلوما  فيه عن جمعمتاع يتعمتاا علقى نظقام   عمتتسوده العمتتادية سوف خت

 .تسيطر فيه الاولة على وسائل اإلعالم

هذا الناقوذا جيتقل سقلو  املعمتلققي يف سقتيه للحصقول علقى املتلومقا  دهقو          إذن ف

 .املركز الذي يسلط الباحثون عليه الضو 

 Donohew et alويقرتل لويس دونهيو ورفاقه 

(18)

منقوذا العمتقاف    " منوذجقا، أمسقوه   .

ويفقرتض دهقذا الناقوذا وجقود منبهقا       " لحصول على املتلومقا  وجتنبهقا ومتاجلعمتهقا    ل

اد موقفا، أو مشقكلة، تسقعمتاعي طلقب اإلنسقان للاتلومقا  ودهقذه املنبهقا         ي" حوافز"

تصل إىل انعمتباه األفراد الذين يقارنونهقا بتناصقر الصقورة الواقتيقة لقايهم، أي مقارنعمتهقا       

بقياهم، ومتقارفهم، ورايقعمتهم وذلقك لعمتحقيق  الققارة علقى العمتتامقل مقع املواقق ، ومقع           

ودهنقا   . ا طريقة تتاملقهم مقع املتلومقا    مسعمتوى حاجعمتهم وقاتهم على االسعمتيتاب وأخري

عناصر أخرى للناوذا مثل التناصر املرتبطة بقاملواق  القيت تقلثر علقى ةقث الفقرد عقن        

وفياقا  . املشقكلة / املتلوما  مثل ضغط الوقت عليه، وماى توافر املتلوما  عقن املوقق   

يعمتضقان   يعمتتل  بنوع املتلوما  اليت لصقل عليهقا األفقراد أو يبحثقون عنهقا فقان ذلقك       

الققيت تققعمتم باالععمتاققاد علققى مصققار " باسققرتاتيجية البحققث اجملققازف"اسققعمتتاال مققا أمسققاه 

أو بأخذ األسلوب األسهل واألكثر أمانقا،، ودهقو مجقع    . للاتلوما  أو عاة مصادر أساسية

كل ما يسعمتطيع املر  مجته من متلوما ، وبتا ذلك يقوم املر  بعمتصني  املتلوما  القيت  

 .حصل عليها

رمسيقة  )ناوذا كذلك على يايا أنقواع مصقادر املتلومقا  الرمسيقة    ويشعمتال ال

، ويشقعمتال علقى يايقا النقطقة القيت      انكالكعمتب واخلربا ، وغري الرمسية مثل األققر 

دائرة ستيه للحصقول عليهقا، وذلقك     إغالقيكعمتفي بها املر  يف طلب املتلوما ، فيقرر 

ويعمتبققع . الققرار  اذاختققحيناقا يشقتر بانققه حصقل علققى متلومقا  كافيققة تسقاعاه يف      

يراجقع صقورة    انومقن ااحمعمتاقل،   . يبادر املر  بنوع من التال، فيقيام نعمتائجقه  ان، اإلغالق

ودهذا قا يلدي إىل تغيري، أو تاعيم املتعمتققاا  حقول اسقرتاتيجية    . الواقع كنعمتيجة لذلك

 .املتلوما  لاى الفرد اليت قا يسعمتاامها يف وقت آخر

ه يهعمتم باحلصول علقى املتلومقا  علقى مسقعمتوى     نالح  ان ما يقرتحه دونهيو ورفاق

النعمتشقار  اولكننا جنا دراسة أخرى، تنظر إىل احلصول على املتلوما  مقن حيقث   . األفراد

 . واالخعمتيار على مسعمتوى جمعمتاتي

البيانقا  القيت مجتودهقا يف ةقثهم مقن خقالل        ان Olien et alفقا وجا أولني ورفاققه   

 :االسعمتنعمتاا العمتالييايا أنواع اجلرائا املعمتوافرة تتزز 

بنيققة اجملعمتاققع متيققل إىل يايققا اسققعمتتااال  املققواطنني للوسققائل اإلعالميققة     ان)

 (.املاعمتلفة
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نوع الوسيلة اإلعالميقة القيت تغطقي     انالاالئل تشري على  انكذلك وجا الباحثون 

ووجقاوا كقذلك   . لألخبارجمعمتاتا، ما هلا صلة بعمتفضيل الناس لوسيلة متينة كاصادر 

ومقن خقالل يايقا ظقروف     . عمتاع عنصر رئيسي يف السيطرة على املتلوما بنية اجمل ان

وسائل االتصال، فان البنية يف اجملعمتاع متيقل إىل ان تشقكل طريققة اسقعمتااام النقاس      

لوسائل اإلعالم املاعمتلفة وكذلك تشكل تفضيلهم النسيب هلقذه الوسقائل كاصقار    

 .لالخعمتيار

للفرد املعمتوسط  عمتل  ةاة مقن جمعمتاقع إىل    ونعمتيجة لذلك فان ترتيب املتلوما  املعمتوافرة

  .آخر

ولتل تطبيقا، على اسعمتنعمتاجا  أولني ورفاقه علقى الواققع التربقي يرينقا كيق  ان      

مقثال،   ذناخولو أ. السكان للوسائل اإلعالمية/ بنية اجملعمتاع ياد اسعمتتااال  املواطنني 

ثاانينيقا  مقن الققرن    يف فقرتة ال على ذلك دولة اإلمقارا  التربيقة فسقنجا ان السقيناا     

أمقا   ،ينيانان تكقون حكقرا، علقى الوافقاين مقن اهلنقود والباكسقعمت         كادالتشرين 

ولتقل ظقروف دولقة    . املواطنون والوافاون الترب فقا اسعمتتاضقوا عقن السقيناا بالفيقايو    

اإلمارا  كاولة ايادية أيضقا، جيتقل لبنيقة اجملعمتاقع السياسقية تقأثريا، كقبريا، علقى         

حمطقا    أربعسيطرة عليها وتتاد الوسائل اإلعالمية املعمتاحة، إذ دهنا  وال األخبارمصادر 

ة القيت أصقب  هلقا مجهوردهقا     فضقائي الا  وقنال التايا من  إىل اإلضافة  أرضية  يةتلفزيون

التربيقة عقاا القربامج     لنذاعقة حمطقا     سودهنا  . الواسع على امعمتااد الوطن التربي

وغريدهقا مقن    باإلجنليزيقة ية وثالث صح  ، ودهنا   س صح  يومية بالترباألجنبية

كاا ان عاد املشرتكني يف اإلنرتنقت يتعمتقرب مقن أعلقى     اجملال  والصح  املعمتاصصة 

املتلوما  املعمتوافرة للفقرد املعمتوسقط سقعمتكون     انودهذا يتين املسعمتويا  يف الوطن التربي، 

ي لتام تنقوع  عن الرأ اليت ال تعمتال فيها فرص العمتتبري ،رتعمتلفة ةاة عن اجملعمتاتا  األخرى

 . نقل املتلوما  ونشردهاسريييكون مبقاوردها تاليت  الوسائل اإلعالمية وتتاددها،

 

 

 :عواإلشبامنوذا االسعمتتاال  -ب

Uses & Gratification Approach 

يتقققود االدهعمتاقققام بالبحقققث عقققن 

اإلشباع الذي تقوفره وسقائل اإلعقالم    

جلاهوردها إىل بااية البحث العمتجقرييب  

 .اليف مياان علم االتص

ومثل دهقذه الاراسقا  ظهقر  يف    

زرسققفيلا األربتينيققا  يف أعاققال ال

 ,Lazarsfieldوسققعمتاتون وبريلسققون 

Staton & BerLson   ويف
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 Rileysاخلاسققينيا  يف أعاققال ريليققز  

ومقققا  كقققوبي  Freidsonوفرياسقققون 

MacCoby  ويف السقققعمتينيا  يف أعاقققال

وبققاركر  Lyleواليققل  Schrammشققرام  

Parker. 

منقققققوذا  يكقققققاد يلعمتققققققي  

منقوذا السقتي   ) االسعمتتاال مقع سقابقه   

يف ان ( للحصقققققول علقققققى املتلومقققققا 

ركزان علقى ان املعمتلققي دهقو    يكليهاا 

الفقارق بقني الناقوذجني يف خالفهاقا بقان       اقن يك. بلرة االدهعمتاام يف الاراسقة والبحقث  

 منوذا احلصول على املتلوما  يعمتسا ل عقن كيق  لصقل املعمتلققي علقى املتلومقا ؟      

ة عن السلال ملاذا يسقعمتتال املعمتلققي   ابوذا االسعمتتاال واإلشباع إىل االجبيناا يستى من

 وسائل االتصال؟

ار  بان حمور دهذا الناوذا يتعمترب املعمتلقي دهقو  نان  ناومن خالل السلال األخري ميكن

 .نقطة البا  وليس الرسالة اإلعالمية أو الوسيلة االتصالية

 ولقاول يلة االتصالية دهم نقطة البا  مجهور الوس انويأخذ دهذا الناوذا يف اععمتباره 

 ربنا عن سلوكهم االتصالي فياا يعمتتل  بعمتجربة الفرد املباشرة مع وسائل االتصال  ان

 Katz et.al 1947 p.p 11-12 )) 

ومن خالل دهذا الرتكيز على املعمتلقي فان دهذا الناقوذا يقرى ان األفقراد يسقعمتتالون     

 .ن هلا عالقة باهلاف الذي اسقعمتهافه املعمتصقل  الرسائل االتصالية ألمور كثرية قا ال يكو

اسعمتاااما  اجلاهقور لالتصقال سقوف تلتقب دورا وسقيطا يف       انولذلك يرى دهذا الناوذا 

ذلك ان األفراد باال من ان يكونوا مسعمتقبليني لرسائل  . عالية العمتأثري املعمتوقتة لالتصال

ويشقبتون   حاجاتهم،االتصال فانهم يستون إىل اسعمتتاال وسائل االتصال مبا يعمتتل  مع 

 .يعمتم إشباعها عن طري  وسائل االتصال انبذلك حاجا  عاياة لايهم ليس بالضرورة 

لاذياع بطريقة ختعمتل  عن سقلوكنا يف  لننا  ب االسعمتااع إالح  نان  وميكن

ودهقذا   ،و بطريقة ختعمتل  عن ظروف ققرا ة روايقة أو تصقف  جريقاة     ،مشادهاة العمتلفزيون

ان السياق االجعمتااعي يلثر على الطريقة القيت بهقا نسقعمتاام     يتين بالنسبة هلذا الناوذا

تشادها العمتلفزيون  يف جو عائلي، لكنك تفضل قرا ة الروايقة   أنتالوسيلة االتصالية، ف

نا نسعمتاام وسائل االتصال تبتا للظقروف االجعمتااعيقة   أنحني تشتر بالوحاة، ودهذا يتين 

   .والنفسية اليت  يادها كاعمتلقني للوسائل االتصالية

ويقام منوذا االسقعمتتاال واإلشقباع   

جماوعققة مققن املفققادهيم والشققوادها الققيت    

تلكا بقان أسقلوب األفقراد أمقام وسقائل      
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 .اإلعالم أكثر قوة من املعمتغريا  االجعمتااعية والسكانية والشاصية

ومقارنة بالاراسا  العمتقلياية لعمتقأثري وسقائل اإلعقالم، فقان دهقذا الناقوذا يأخقذ يف        

كنقطققة بققا  بققاال، مققن ان تكققون  الرسققالة ( املعمتلقققي)اإلعققالم  االععمتبققار زبققون وسققيلة

ثم  ربنا عن سلوكه االتصالي فياا يعمتتل  بعمتجربقة الفقرد   . اإلعالمية دهي نقطة البا 

املباشرة مع وسائل االتصال

(21)

. 

مضامني الرسائل اإلعالميقة بقاال، مقن ان     -بفتالية  -يرى الناوذا ان األفراد يوظفون 

ومن ثم فان دهقذا املقاخل ال يفقرتض وجقود عالققة مباشقرة بقني        . جتادهها يعمتصرفوا سلبيا،

الرسققائل اإلعالميققة والعمتققأثريا  علققى اجلاهققور، ويفققرتض بققاال، مققن ذلققك ان اجلاهققور   

) كقثرية، وتلقك االسقعمتاااما  تلتقب كتوامقل وسقيطة        ألمقور يسعمتاامون الرسقائل  

 .يف عالية العمتأثري( معمتغريا  معمتااخلة يف مصطل  منادهج البحث

عالوة على ذلك، فان دهذا املاخل يقوفر لنقا جمقاال، رحبقا، الخعمتبقار السقلو  االتصقالي        

الفردي مضافا، إىل جماال  البحث املسقعمتارة عقن الطقرق القيت بهقا  لق  البشقر حاجقاتهم         

ميكن وص  الكقثري مقن احلاجقا  القيت مت دراسقعمتها باععمتباردهقا        اآلنحعمتى . ويشبتونها

ولكن غريدها من احلاجا  لقيس بالضقرورة   . سائل اإلعالمإشباع احلاجا  ذا  التالقة بو

تكون نابتة من اسعمتتاال وسائل اإلعالم، ولذلك ميكن إشباعها سقوا  عقن طريق      ان

يشكل العمتترض لوسائل اإلعالم جانبقا، مقن   و .مصادر وسائل اإلعالم أو عن طرق غريدها

بوظيفة قضا  الفراغ  باائل وظيفية إلشباع احلاجا  اليت ميكن مقارنعمتها للودهلة األوىل

لاى اإلنسان

(22)

دهذا املاخل يفرتض بان إشباع احلاجقا  يقعمتم لقيس فققط مقن خقالل        ان.

العمتترض إىل وسيلة إعالمية حمادة، بل يعمتم كذلك من خالل السياق االجعمتااعي القذي  

تسعمتاام فيه الوسيلة 

(23)

 أن قب  بيناقا  ،مبفردنانسعمتاع إىل الراديو  أنفنحن قا  ب   

لفزيون مع أفراد التائلة ويف ظروف متينة نفضل ققرا ة اجلريقاة ويف ظقروف    نشادها العمت

 .أخرى نفضل عنها قرا ة قصة

 :دهذا املاخل بالتناصر العمتالية Elihu Katz et. alوقا خل  إليهو كاتز ورفاقه 

عمتلقي دهو حمور الرتكيز يف التالية االتصالية ودهو يسقعمتاام وسقائل االتصقال    ن املأ:أوال

ه انق املعمتلقي عنصر فتال ودهذا يتين ف .لعمتحقي  حاجا  يستى إليها كاسعمتجابة منه

ودهكقذا فقان   . نقه املسقعمتهاف  أجز  دهقام مقن اسقعمتااام وسقائل اإلعقالم إذ يفقرتض ب      

اسعمتااام املعمتلقي لوسائل اإلعالم ميكقن تفسقريه كاسقعمتجابة منقه للحاجقة القيت       

ل ينققال مققن خققالل سققلوكه يف اسققعمتتاال وسققائ انيسعمتشققتردها، ويعمتوقققع املعمتلقققي 

مثل احلاجة إىل االسقرتخا  واحلاجقة   )اإلعالم بتضا، من أشكال إرضا  احلاجة لايه

 (. إىل التزلة واحلاجة إىل قضا  الوقت الفراغ إىل الرتفيه

 للاعمتلققي  ضقع   إمنقا املبادرة يف ربط إشباع احلاجا  باخعمتيقار الوسقيلة املناسقبة    : ثانيا

ا يرى بان الناس مقاينون لوسقائل   ودهذا الناوذ .ذاته يف عالية االتصال اجلاادهريي

فقالناوذا يضقع قيقودا،    . اإلعالم لسا حاجاتهم أكثر من كونها عامل تأثري عليهم

قوية على العمتنظري القائل  بالعمتأثري املباشقر ملضقاون وسقائل اإلعقالم علقى املواقق        
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يسعمتاام املعمتلقي وسائل االتصال لعمتحقي  إشقاعا  لقايهم ختعمتلق  تبتقا     .والسلو 

إذ  عمتل  اسعمتااام املقذياع يف يقيق  اإلشقاعا     ،جعمتااعية والنفسيةلظروفهم اال

 .عن اسعمتااام اجلرياةوعن اسعمتااام السيناا أ

أثري تعامل كونها سا حاجا  لايهم أكثر من ياسعمتااام اجلاهور لوسائل اإلعالم : ثالثا

الح  لا من العمتنظري القائل بالعمتأثري املباشر ملضقاون  نعليهم فهذا الناوذا كاا 

 .سائل االتصال على املواق  والسلو و

مثقل اللتقب، مشقادهاة مبقاراة     ) تعمتنافس وسائل االتصال مع وسائل ومصادر آخقري  : رابتا

إلشباع حاجا  اجلاهور ولذا جيقب ان  ( كرة قام، الزيارا ، السهرا ، الرحال ، اخل 

  تأخذ وسائل اإلعالم يف حسابها وجود باائل تقلياية تنافسها يف يقي  إشقاعا 

وبالعمتأكيا ختعمتل  الارجة اليت بها يعمتم يقي  دهذا . احلاجا  املاعمتلفة لاي اجلاهور

وتبتقا، هلقذا، فقان وجهقة نظقر      . اإلرضا  عن طري  وسائل اإلعالم بشقكل مناسقب  

مالئاة حول دور وسقائل اإلعقالم يف يقيق  إشقباع احلاجقا ، جيقب ان تأخقذ يف        

عمتضقانة طرققا، قاميقة رتعمتلفقة     حسبانها وجود باائل وظيفيقة إلشقباع احلاجقا  م   

مثققال ذلققك اللتققب، واللقققا ا  االجعمتااعيققة ) وأكثققر تقليايققة إلشققباع احلاجققا  

 (.والسهرا  التائلية والزيارا ، وغريدها 

ومن ناحيقة منهجيقة،فان كقثريا، مقن البيانقا  حقول أدهقااف اسقعمتتاال وسقائل           : خامسا 

من األفقراد أنفسقهم،    االتصال اجلاادهريي ميكن اسعمتنعمتاجها من متلوما  نسعمتاادها

علقى تسقجيل ادهعمتاامقاتهم،     -بكفا ة  -الناس لايهم الوعي الذاتي واملقارة  انذلك 

 لون عنها بصيغة سهلة مفهومة سَئملالحظعمتها حيناا ُي -على األقل  -ودوافتهم، أو

مثقل  )إصاار أحكام القياقة حقول األدهايقة الثقافيقة لالتصقال اجلاقادهريي        ان : سادسا

جيقب ان  ( اخل... تشقكيل القوعي عنقا اجلاهقور    / ثقافة اجلاادهريية تأثريه على ال

مقن  والاراسقة  وجُّهقا  اجلاهقور دهقي موضقوع االسعمتكشقاف      تتلجل بيناا تكون 

 .خالهلم أنفسهم

ومن وجهة نظر دهذا االفرتاض فانه جيب ان يلخذ يف االععمتبار بان دهنا  الكقثري مقن   

ال واإلشققباع وبققني الكعمتابققا   العمتوافقققا  والعمتناقضققا  ااحمققادة بققني مققنهج االسققعمتتا   

العمتااينية حول الثقافة

(23)

. 

كيق  ميكقن  ان نفصقل بقني       :ومن ناحية منهجيقة ميكننقا طقرل تسقاال دهقو     

 مقن جانقب آخقر؟   منوذا احلصقول علقى املتلومقا     من جانب ومنوذا االسعمتااام واإلشباع 

ي  فهانقا  بيناا يف بتض األحوال ال ميكننا ان نفهم طبيتة يقي  اإلشباع اال عن طر

 حاجا  متينة؟ إلشباعحلصول على املتلوما  وذلك ألسلوب الفرد يف ا

 

 Agenda Setting :وضع األجناة -منوذا ترتيب األولويا   -ا
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على وجود عالقة إجيابيقة بقني مقا     -وضع األجناة -يلكا منوذا ترتيب األولويا  

أي ان دور وسائل اإلعالم . تلكاه وسائل اإلعالم يف رسائلها، وبني ما يراه اجلاهور دهاما،

ومن ثم فان وسقائل اإلعقالم بهقذا املتنقى تققوم      . يسهم يف ترتيب األولويا  عنا اجلاهور

مبهاة تتلياية

(24)

. 

مثققل دهققذا العمتققأثري دهققو نعمتيجققة ثانويققة للعمتققاف   انويتعمتققرب منققوذا ترتيققب األولويققا  

  .لألخبارالطبيتي 

أول إشارة مباشرة إىل وظيفقة وضقع    ويرجع الباحثون يف تاري، وضع األجناة إىل ان

ظهر  عقام  " ترتيب األولويا  "مباشرة إىل وظيفة وضع األجناة  إشارةاألجناة إىل ان أول 

أفضل تصري  حول دهقذه الوظيفقة ظهقر    إال ان   Nortonlongيف مقال لنورتون لونج  1958

عقام  ( "يقة الصحافة والسياسة اخلارج)يف كعمتابه    Bernard Cohenلاى برنارد كودهني 

1963." 

تققول للنقاس مبقاذا     والذي قال بان الصحافة ميكن أال تكون ناجحة كثريا، يف ان

تقول للقرا  عن األشيا  اليت يفكرون  نأيفكرون، ولكنها ناجحة إىل حا كبري يف 

حوهلا

(25)

. 

يتعمتقرب أققام نق     ا يلعمتفت إليه الباحثون من قبقل  عثر  عليه و ودهنا  ن  مباشر

يف  Bernard Berelson (1948 )األجناة حيناا اععمترب برنقارد بريلسقون   حول وظيفة وضع

ان وسققائل اإلعققالم ُتتاققا املسققرل السياسققي " االتصققاال  والققرأي التققام " مقالعمتققه املتنونققة 

للاناظرا  اجلارية ويرى ان دهنا  بتض الاالئل بقان املناقشقا  اخلاصقة حقول املسقائل      

اإلعالم هلذه املسائل إذ ان الناس يعمتحاثون يف السياسية تأخذ ملشراتها من عرض وسائل 

السياسة معمتاشني يف ذلك مع اخلطوط اليت ترمسها وسائل اإلعالم

(26)

فوسقائل اإلعقالم   .

 .معمتوافقا مع ما تقامه هلم دهذه الوسائل بهذا املتنى ترشا وتتلم اجلاهور عاا يعمتحاثون

الم فحسقب حقول املسقائل    وتبتا، هلذا الناوذا فان اجلاهور ال يعمتتلم من وسائل اإلعق  

التامة واألمور األخرى، ولكنه يعمتتلم كذلك كم تبلغ دهقذه املسقائل مقن أدهايقة تبتقا،      

 .للعمتأكيا الذي تلقاه من قبل وسائل اإلعالم

ومبتنى آخر فان اإلعالميني يلتبون دورا، دهامقا، يف تشقكيل حياتنقا االجعمتااعيقة،     

ان . ينقا وترتيقب األولويقا  فيهقا    حيناا ميارسقون دوردهقم يف اخعمتيقار وعقرض األخبقار عل     

وبكلاقا  أخقرى فقان األولويقا  القيت      . وسائل اإلعالم تقوم بعمتحايا املسائل اهلامقة لنقا  

تفرضها  وسائل اإلعالم على اجلاهور تكون 

دهققي نفققس األولويققا  لققاى اجلاهققور ذلققك ان   

وسقققائل اإلعقققالم تققققوم بوضقققع األجنقققاة     

للجاهور

(27)

. 

 ودهكققذا، فققان وظيفققة وضققع األجنققاة   

لالتصقققال اجلاقققادهريي تعمتاثقققل يف مققققارتها 

للعمتأثري على تغيري املترفة عنقا األفقراد وتققوم    
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ببنا  تفكريدهم، ودهنقا يكاقن أدهقم    

تأثري لوسائل االتصقال، ودهقو مققارتها    

على ترتيقب التقاا وتنظياقه عقليقا،     

لنا

(28)

. 

  McCombsوقققا رأى مققاكومبس 

يف دراسققة هلاققا حققول دور  Showوشققو 

احلالققة االنعمتاققاب  وسقائل اإلعققالم يف 

بققان 1968للرئاسققة األمريكيققة عققام  

تضقع  )وسائل اإلعالم ترتب األولويقا   

للحالققة السياسققية بالعمتققأثري ( األجنققاة

على بروز االجتادها   و القضايا السياسية

(29)

. 

بقان الوققت    Weaverوويفقري   Beackerوبيكقر     McCombsوقا اععمترب ماكومبس 

ومقن ثقم فقانهم يقرتحقون ضقرورة      (. لوضع األجناة)  معمتطلب مسب  دهام لرتتيب األولويا

أولويقا    -األولويقا  مقن وسقائل اإلعقالم إىل أجنقاة       -عمتققال األجنقاة   نمرور عاة أشقهر ال 

اجلاهور

(32)

. 

دهذا الرأي  Williamsوويليامز   Haleوكاثي دهيل   Kaidقا  ليناا لي كيا انعمتوقا 

( أجنقاة )تأثريدها يف ترتيب أولويا  الذي يهال بتض األحااث السريتة واليت يكون هلا 

اجلاهور( أجناة) وأولويا وسائل اإلعالم 

(31)

. 

" ببقتققة الزيققت"ملققا عققرف  1984يف اخللققيج التربققي عققام  واتققابتذين ن الققأوال شققك  

وضع )الصحافة يف ترتيب أولويا  ( أجناة)ياركون ماى السرعة الذي حققعمته أولويا  

وكققذلك فققان املعمتققابتني ألخبققار ..... ع بالققذا اجلاهققور خبصققوص دهققذا املوضققو( أجنققاة

دهقي مقن أولويقا       88والربع األول مقن عقام     87االنعمتفاضة يف اشهردها األوىل يف ديسارب 

ياركون السرعة اليت بها مت ترتيقب أولويقا      92ن ألزمة اخلليج عام  وواملعمتابت. اجلاهور

الذي بثعمته حمطقة   2223الترب واملعمتابتون لربنامج سوبر سعمتار . اجلاهور يف الوطن التربي

املسعمتقبل اللبنانية الفضائية يار  ما صنته دهذا الربنامج، وكي  أصب  ذا قوة فرضت 

أجناته على املشادهاين الترب والذي انعمتهى بالعمتصقويت لقايانا كقرزون لعمتحصقل علقى      

 .اللقب يف منافسعمتها النهائية مع روياا

على النقاس القذين يشقاركون يف    ولاراسة قوة األجناة السياسية املاكنة للعمتأثري 

( وضقع األجنقاة   -ترتيب األولويا  ) Elderوالار  Cobbالسياسية، يقسم كوب  األنشطة

 -:إىل نوعني

ها إىل جماوعة عامة من االخعمتالفا  السياسية اناألجناة املنعمتظاة ويتزو -األولويا  : أوال،

ويف الصقحافة  . هقور ادهعمتاقام اجلا  باسقعمتحواذ اليت تقع يف ماى الشرعية واليت تعمتتلق   
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الصقهيوني، والتاالقة    -التربية جنا من أشكال األجناة املنعمتظاة الصقراع التربقي   

 .اخل.... األجنبية، وحرب اخلليج

امللسساتية ويضتها أصحاب القرار يف ملسسة ما ودهي عبقارة  ( األجناة)األولويا  : ثانيا،

وسقائل اإلعقالم دورا،   وتلتب . عن جماوعة من املوضوعا  املربجمة لسبب جاد وفتال

األجناة امللسسقاتية لعمتصقب  ضقان     -دهاما، يف تصتيا جماوعة قضايا من األولويا  

ودهنا  فرصة لتودتها مرة أخرى إىل األولويا  األجناة . األجناة املنعمتظاة -األولويا  

امللسساتية 

(32)

. 

أدهايعمتهقا   تنققل  انفقا ترى وزارة ما إثارة قضية تتعمتربدها من أولويا  عالها، وتريقا  

األولويا  وطرحهقا   -وسائل اإلعالم بعمتبين دهذه األجناة  إشرا فعمتتال على . لاى اجلاهور

 .على اجلاهور، مما قا يلدي إىل ان تصب  من األولويا  املنعمتظاة

" وضقع األجنقاة  "ويعمتحاث ماكومبس وشو حول دور اجلاهقور يف ترتيقب األولويقا     

را، رئيسقيا، يف يايقا القضقايا التامقة     بيناقا تلتقب وسقائل اإلعقالم دو    )حيث يققوالن  

إذ دهنا  تفاعقل بقني    ،ااحمادة ألولويا  أجناة اجلاهور -كليا –نها ليست أاليومية، إال  

الصققحافة ومصققادردها الققيت تققلثر علققى أولويققا  أجنققاة الصققحافة، وأدهققم مققن دهققذا وجققود 

أجنقاة  -أولويا  اليت تلثر على ما دهو مقبول باععمتباره  العمتفاعال  بني الصحافة واجلاهور،

(اجلاهور

(33)

. 

وظيفقة تأثرييقة لوسقائل    كوضع األجناة  -ترتيب األولويا   عاليا، تعمتاثل وظيفة

نهقا تقربط   أاإلعالم يف كونها نصريا، أكرب يف صنع الثقافة السياسية للجاهور، ةيث  

. إدرا  الناس للواقع السياسي وبني الشئون واالدهعمتاامقا  السياسقية اليوميقة    -بني تصور 

وضع األجنقاة دورا،   -وميكن  ان تلتب وسائل اإلعالم من خالل وظيفة ترتيب األولويا  

اجعمتااعيا،  بعمتحقي  اإلمجقاع حقول بتقض االدهعمتاامقا  عنقا اجلاهقور، القيت ميكقن  ان         

ترتجم فياا بتا باععمتباردها رأيا، عاما، 

(34)

. 

 

 Powerfull Effects Theory :نظرية العمتأثري القوي لوسائل اإلعالم :رابتا،

 : ان اسعمتتراض النظريا  والنااذا السابقة، يرينا طبيتة العمتااخل بينها من ناحيعمتني

الناحية الزمنية، حيث ال جنا حاودا، فاصلة بقني بقروز نظريقة أو ا قااردها أو     :األوىل

وجنا ان كثريا، من النظريا  تنشأ يف حضن نظرية أخرى .موتها وبني بروز نظرية أخرى

ونظرية العمتأثري ااحماود ( إطالق الرصاصة" )نظرية العمتأثري املباشر" خذ مثال،  . وتعمتزامن متها

واملتيار الزمين دهنا يعمتاثل بسيادة . فقا انبثقت األخرية من دراسا  ختعمترب النظرية األوىل 

نظرية ما على النظريا  األخرى يف تلك املرحلة، ولتلنا ال جناوز احلقيقة العمتار يقة إذا  

يققة العمتققأثري القققوي منققوذجني أوهلاققا منققوذا لرينققر الققذي  ظهققر يف     أدرجنققا يققت نظر 

اخلاسينيا  ومنوذا مكلودهان الذي ظهر يف السعمتينيا  جنبا، إىل جنقب مقع مقا يطقرل     

 .حول قوة تأثري وسائل اإلعالم يف السبتينيا 
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فعمتعمتاثل يف طبيتة العمتأثري وقوته، فجايع النظريا  تلعمتقي على : أما الناحية الثانية

اف ان لوسائل اإلعالم تأثريا، ما ولكنها ختعمتل  على تصوراتها لطبيتة دهذا العمتقأثري  االعرت

وحقيقة األمقر، ان النعمتقائج للنظريقا  املاعمتلفقة ال ميكقن دحضقها جملقرد وجقود         . وقوته

الن طبيتققة النعمتققائج تعمتققأثر بققاملنهج املسققعمتاام . أةققاث أخققرى تلكققا جانبققا، مغققايرا، هلققا

بطبيتققة املققعمتغريا  الققيت تلخققذ يف االععمتبققار، أو نعمتيجققة وبطبيتققة املشققكلة املتاجلققة، و

اسعمتاالصه لنعمتائج أخذ  من يليال  على مسقعمتوى فقردي أو رتعمتقربي جيقري تتاياهقا      

على مسعمتوى جمعمتاتي، أو نعمتيجة الخعمتالف السياق االجعمتاقاعي والسياسقي واالقعمتصقادي    

 . الذي أجريت فيه البحوث

القوي لوسائل اإلعقالم يف البقزوغ ألنهقا     تباأ نظرية العمتأثري انهلذا كان من املنطقي 

تفرتض بان لوسائل االتصال اجلاقادهريي تأثرياتهقا القويقة إذا مت اسقعمتااامها يف محقال       

 .إعالمية منظاة، أععاا هلا بتناية حسب مبادئ نظريا  االتصال

وجنا ان بتض الباحثني رأوا ان من املبادئ األساسية لعمتحقي  العمتقأثري الققوي لوسقائل    

- :م ما يعمتاثل فياا يلياإلعال

 (.العمتكرار)إعادة الرسائل اإلعالمية على ماى زمين متني  -1

 . الرتكيز على مجهور متني تسعمتهافه الرسالة اإلعالمية -2

 .يايا األدهااف بتناية لكي يقوم املعمتصل بانعمتاا رسائل منسجاة مع دهذه األدهااف -3

بانه ققا مت العمتقليقل     Elisabeth Noelle- Neummanفقا رأ  اليزابيث نويل نيومان 

من شان قوة االتصال خالل اخلاسينا  والسعمتينا ، ولذا فان الضروري التودة مرة أخقرى  

إىل نظريققة العمتققأثري القققوي لوسققائل اإلعققالم حيققث ان دهنققا  عوامققل خادعققة ال ميكققن  

 Everette )متاجلعمتها أو العمتترف عليها عن طري   تصقاميم العمتجقارب املاربيقة العمتقليايقة     

Dennis 1978 , p. 8 )   

إذ رأ  " التودة إىل قوة وسائل اإلعقالم "حول ( 1973) اننيوم -وكعمتبت اليزابث نويل 

 انقه لوسائل اإلعالم تأثريا  قوية على الرأي التام متَّ العمتقليل من شقانها يف املاضقي، أو    ان

ةاث طويلقة  ا يعمتحر عنها باقة، بسبب قيود منهجية ولذا فإنها تطالب بضرورة القيام بأ

املاى خارا املاعمترب لاراسة تأثريا  وسائل االتصال اجلاادهريي 

(35)

واليت ال با ان تأخقذ يف    

 :االععمتبار ثالثة عوامل دهامة بالنسبة لعمتأثري وسائل اإلعالم ودهي

وقا رأ  نويل نيومقان بقان دراسقا  نظريقة العمتقأثري ااحمقاود فشقلت يف ان تأخقذ يف         

حول تأثري وسائل اإلعالم،  ودهذه التوامقل القثالث تتاقل    حسبانها ثالثة عوامل حساسة 

 :االنعمتقائي عنا املعمتلقي ودهي اإلدرا متا على احلا من 

مشولية وسائل اإلعالم فهي تسيطر على اإلنسان وياصره يف كقل مكقان حيقث     -1

يعمتواجا، وُتهيان على بيئة املتلوما ، ولذا فان مشوليعمتها ال متكن املر  مقن اهلقروب   

الققيت تسققعمتطيع ان تعمتواجققا يف أي مكقان لعمتسققيطر عاليققا علققى بيئققة  .لهامقن رسققائ 

 املتلوما  للفرد وةيث انه من الصتب على اإلنسان ان يعمتهرب من الرسالة
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إذ انققه ال ميكققن النظققرإىل الرسققائل  : تققراكم رسققائل وسققائل اإلعققالم بعمتكراردهققا  -2

على مرور الوقت باععمتباردها رسائل مبتثرة  بل جيب أدرا  ان تكرار الرسائل يلدي 

ينعمتج عن دهذا العمتكرار على امعمتااد الزمن الذي إىل تراكم الرسائل مما يتزز تأثريدها  

 . تزز تأثريدهامما ي

اتفاققا، وانسقجاما،    (القائاني باالتصال)املعمتصلني بني  انودهو يتين (: العمتواف )االنسجام  -3

صقحفهم  ع وينسقجاوا مق  ويعمتاثقل ذلقك يف توجهقاتهم بقان ميقاثلوا       مع ملسساتهم،

ودهذا يلدي إىل العمتااثل بينهم مما لا من الفرص أمام اجلاهور مقن  . األخبارونشرا  

 انعمتقققا وتققأثري دهققذا كققبري علققى احلققا مققن فققرص اجلاهققور يف  . االدرا  االنعمتقققائي

من تصورا  عاياة ومعمتنوعة، مما يعمتي  الفرصة أمقام العمتقأثري   ( إدراكا )تصوراتهم 

  .هورالقوي لوسائل اإلعالم على اجلا

ولذا فإنها تقرر . يكوان الفرد رأيه املسعمتقل انودهذه التوامل جمعمتاتة يا من فرص  

انه كلاا قيا  فرص االنعمتقا  العمتصوري اإلدراكي لاى اجلاهور، كلاا ازداد  فرصقة  

االجتادها  عن طري  وسائل اإلعالم  -تأثري أو تشكيل املواق  

(36)

. 

سائل اإلعقالم اسقعمتااام ائقعمتالف جملاوعقة     نيومان الكعمتشاف تأثري و -وتقرتل نويل 

 اعمتصقل  من طرائ  البحث تعمتاثل باالخعمتبارا  املياانيقة واملسقول السقكانية، ومسقول لل    

ودهذا االئعمتالف بقني دهقذه الطقرق ميقاانا بطريققة منهجيقة معمتكاملقة         .ويليل املضاون

مبجاوعة من النعمتائج يكال بتضها البتض اآلخر 

(37)

 . 

حول تقيقيم تقأثري    J. Murray & Kippexكيبكس  انويكعمتب جون موريه وسوز

بانقه ميكقن اخللقوص إىل     انطفقال والبقالغني، وققا أشقار الكاتبق     ألالعمتلفزيون علقى ا 

ذلقك  . تتاياا  حول تأثري مضاون العمتلفزيون على سلو  اجلاهور واجتادهاتهم وققياهم 

ويا  عقاة  ان نعمتائج األةاث تقرتل ان ملضاون العمتلفزيون تقأثريا، علقى املشقادها يف مسقعمت    

ومقن ثقم فانهاقا يريقان ان     . ترتاول بني تغيري االجتادها  إىل تتايل السلو  عقرب األفقراد  

العمتلفزيون يتال وكيال، للعمتنشئة االجعمتااعية 

(38)

. 

 :مشاركعمته يف ثالثة مشروعا  Mendelsonوقا وص  منالسون 

عنقه العمتحقاق   س القومي الخعمتبار السائقني والذي نعمتج . بي. دهو مشروع سي: املشروع األول

 .مشادها يف مساقا  تاريبية للسائقني 35222

كان فيلاا، قصريا، عن الشرب والقيادة، وكان بقه جانقب ترفيهقي إىل    : واملشروع الثاني

وقا أدى إىل ان ثالثة من عشرة . حا كاف ليترض يف دور عرض السيناا العمتجارية

 .يعمتتل  بالقيادة اآلمنة مشادهاين قالوا بان تغيريا، قا طرأ على آرائهم السابقة فياا

سلسققلة حلقققا  متثيليققة متلوماتيققة اسققعمتهافت املكسققيكيني    : واملشققروع الثالققث 

مققن ( اشاصقق 134422% ) 6ن أاألمققريكيني يف لققوس اجنلققوس، وأدى دهققذا إىل    

ودهو أحا األدهااف الرئيسقية لعمتلقك   . هم العمتحقوا مبنظاة اجملعمتاعأناملشادهاين أشاروا ب

احللقا  

(39)

. 
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بقان   F.G.Klineف جريالا كاليقن   و PeterClarksثان بيرت كالر  ويلكا الباح 

مقاذا  " تأثريا  وسائل اإلعالم ميكن  ان تكون جمزية أكثر إذا نظقر إليهقا مقن زاويقة     

 -يعمتتلم الناس من النشاط االتصالي، أكثر من البحث عن تأثرياتها على صقياغة املواقق    

"االجتادها  أو تغيريدها 

(42)

 . 

 . ته جانب تأثريي دهام لوسائل اإلعالمودهذا يف حا ذا

ان نظرة إىل تلك اآلرا  حول تأثري قوة اإلعالم تكش  عقن وجقود ميقادين كقثرية     

دهقذا مقن جهقة،    . يعمتاا إىل دراسة، ودهي جماال  خصبة للعمتأثريا  القوية لوسائل اإلعقالم 

الم فقان اكعمتشقاف تقأثري وسقائل اإلعق     -كاا رأ  اليزابيث نويل نيومان -ومن جهة أخرى 

 . يعمتاا إىل اسعمتااام منادهج رتعمتلفة

وال شك  ان قوة اإلعالم أو عامها تتعمتاقا علقى عقاة مقعمتغريا ، وانقه مهاقا كانقت        

نظريقة العمتقأثري الققوي إىل املزيقا مقن األدلقة والاراسقا          وجها  النظر حول قوتها، يعمتقاا 

جيقب ان  والارس األساسقي القذي نسقعمتفياه دهقو ان اإلعقالم القذي يقروم النجقال         .املياانية

 طط جياا لرسالعمته ةيث يترف من  اطب؟ ومعمتى  اطب؟ وكي   اطب؟ ومقاذا  

ة رسقال الوما دهي املتيقا  اليت ميكن  ان تواجقه توصقيل     تهاف؟ماذا إىل تقول رسالعمته؟ و

 .وغريدها من األسئلة املرتبطة بالتالية االتصالية ؟واسعمتقباهلا

 

  Powerfull Model:جملعمتاتيمناذا العمتأثري القوي على املسعمتوى ا :رابتا،

تقأثريا  وسقائل اإلعقالم علقى      ققوة  القيت رأ   ( القاميقة نسقبيا،  )ولتل من النااذا اهلامة 

حقول اجعمتيقاز اجملعمتاقع العمتقليقاي      Lernerكناوذا لرينقر  ( التاالق)املسعمتوى اجملعمتاتي 

 الذي يهعمتم أساسا، بعمتقأثري وسقائل اإلعقالم علقى بنيقة اجملعمتاقع السياسقية واالجعمتااعيقة        )

ودهو الناوذا الذي يتعمترب  Mcluhanالعمتار ي ملكلودهان  -والناوذا الفين (. واالقعمتصادية

تقأثري وسقائل اإلعقالم علقى      انوسائل االتصال كامعمتااد للحواس، ويعمتوجقه أساسقا، لبيق   

نهقاا  مبيأخقذ   ودهنا  منوذا ملفني ديفلري وسانارا بول روكيعمتب القذي ثقافة اجملعمتاع 

) ودهاا يف منوذجهاا املسقاى  . اإلعالم -حليل تأثري وسائل النظام االجعمتااعي التريض لعمت

عالقة اناماجية بني اجلاهور ووسقائل   انيقرتح( بناوذا االععمتااد على وسائل اإلعالم

ناقاذا العمتقأثري علقى    ل هومن ثم سنقام دراسقة هلقذ  .االتصال والنظام االجعمتااعي التريض

اا ظهر يف السعمتينيا  مقن الققرن   وأوهلاا ظهر يف اخلاسينيا  وثانيه اجملعمتاتياملسعمتوى 

املاضي وثالثها ظهر يف نهاية السبتينيا  ومت تطويره يف الثاانينا  من القرن التشقرين  

يف كعمتابهاا املوسوم بنظريا  االتصال اجلاقادهريي وتقرجم إىل التربيقة باسقم نظريقا       

 .Mass Communication Theories وسائل اإلعالم
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- :اجملعمتاع العمتقلياي اجعمتياز: منوذا لرينر: أوال،

 : دور وسائل اإلعالم يف العمتناية القومية الجعمتياز اجملعمتاع العمتقلياي

تقام نظرية وسائل اإلعالم يف العمتناية القومية الجعمتياز اجملعمتاقع العمتقليقاي مقاخال،    

جتريبيا، حول تأثريا  حمادة لاور وسقائل اإلعقالم يف اإلقنقاع للعمتقأثري علقى االجتادهقا ،       

وكانقت النظريقة يف جمالقها حصقيلة أةقاث مسقحية أجريقت يف        . والتقائا، والققيم 

املاضقي  تركيا ولبنان ومصر وسوريا واألردن وإيران يف مطلع اخلاسقينيا  مقن الققرن    

 The Passing of Traditional Society: Modernization in theوصقار  يف كعمتقاب بتنقوان    

Middle East. 

النسق  الغربقي يف    انيتعمتقرب    Daniel Lernerيقال لرينقر   انوالناوذا كاا يقامقه د 

العمتحايث دهو غربي من ناحية تار ية فقط، ولكنقه عقاملي اجعمتااعيقا،    

(41)

والناقوذا  .  

القواعقا األساسقية للناقوذا     انودهو يرى . الذي تطور تار يا يف الغرب حقيقة تار ية

الققارا   الغربي تظهر ثانية يف مجيع اجملعمتاتا  القيت دهقي يف طقور العمتحقايث يف مجيقع      

بغض النظر عن الترق واللون والتقياة 

(42)

ا الغربقي يف  ذامعمتقااد الناقو   ان، ولذا يتعمتقرب  

 .العمتحايث أساسي يف العمتناية للاجعمتاتا  غري الغربية

يثبت عاملية الناوذا بالعمتاثيل على ذلك بان زيادة العمتحضقر متيقل إىل    انوقا حاول 

إلعالم تسري مع مشاركة اقعمتصقادية  ان ترفع مسعمتوى العمتتليم، وزيادة العمتترض لوسائل ا

وكققذلك إىل مشققاركة سياسققية أكققرب  ( بالنسققبة إىل مسققعمتوى دخققل الفققرد )أوسققع 

(العمتصويت)

(43)

. ومن دهنا يرى لرينر أدهاية الاور الذي تلتيه وسقائل اإلعقالم يف العمتنايقة   .

ومن ثم ال با ان نترض لتناصر الناقوذا  معمتكاملقة كقي نعمتتقرف علقى موققع وسقائل        

 .ردها العمتناوي يف منوذجهاإلعالم ودو

 :يعمتاثل منوذجه بالتناصر الثالث العمتالية

 .العمتقا  أو الشاصية املعمتحركة -أ

 .وسائل اإلعالم كأداة لعمتحريك الناس -ب

 .نظام للعمتحايث -ا

 .العمتقا  أو الشاصية املعمتحركة -أ
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العمتوحقا  )ويري لرينقر بقان اإلنسقان املعمتحقر  يعمتايقز مبققارة عاليقة علقى العمتاقادهي          

 مع أشكال جايقاة لبيئعمتقه، ومقن ثقم فانقه يصقب  مسقلحا،        Identification (باآلخرين

معمتطلبقا  جايقاة تنقعمتج عقن      العمتاا إليهقا ليقامج بهق   -Mechanismمبيكانزم  -بآلية

اخلربة اخلارجية ملتيشعمته

(44)

تتاقل   (العمتوحا بقاآلخرين  /العمتاادهي) اآلليةودهو يرى ان دهذه  

 :امسادهاا بالعمتقا  الذي يعمتم  بطريقعمتني

يسهل العمتاقادهي أي العمتوحاقا بقاآلخرين ودهقو يتقين يايقا        الذي: Projection  سقاطإلاب -أ

. اآلخقرين  موجقودة عنقا  صفا  تكون مفضلة لاى الشا  املسقعمتهاف مقن صقفا     

ويقربر ذلقك بقولقه     ،ذاتقه  سققاطها علقى  ويأخذ دهذا الشا  دهذه الصقفا  ويققوم بإ  

 (.هم يشبهوني أخذ  صفاتهمالن)

يوسع العمتاادهي أي العمتوحا بقاآلخرين وذلقك بقان يققوم      الذي :Introjection اإلدماا أو ب -ب

الشا  املسعمتهاف بنسبة صفا  حمادة حمبوبة عنا اآلخقرين، ويققوم بإدمقاا دهقذه     

ونرى الفرق  " .أكون مثلهم  انين مثلهم أو أحب انب" الصفا  يف ذاته ويربر ذلك بقوله 

نقر سقيقود إىل نفقس    بني اآلليعمتني يكاد يكون ودهايا فكالدهاا كاا يشري لري

النعمتيجة ولذلك أمسادهاا بالعمتقا  كاخعمتصار هلاتني اآلليعمتني والذي اععمتربه دهامقا يف  

 .تسهيل دور وسائل اإلعالم وما ميكن ان يققه من تأثري

(45)

 

يعمتسققارع يف  -يف عصققرنا احلققالي  -ويققرى بققان الققاور الققذي تلتبققه وسققائل اإلعققالم  

. اجملعمتاتا  العمتقلياية

(46)

لقعمتقا  يف عاليقة العمتنايقة    الاور اهلام له بروز ويعمتسارع مت 

العمتقلياية، إذ يلتب كآلية داخلية متكن األشقااص  /النامية اجملعمتاتا  يفوالعمتحايث 

ذلقك ان القعمتقا    . املعمتحركني حايثا يف عاا معمتغري للتال بكفقا ة يف عقاا مقعمتغري   

ال ببساطة كاا يقول لرينر ان يرى الشا  نفسه يف موق  شقا  آخر،ودهقي مهقارة    

ميكن جتادهلها للناس الذين ينطلقون بتياا عن ظروفهم العمتقلياية

(47)

 . 

 

 :وسائل اإلعالم كاضام لعمتحريك الناس: ثانيا،

يرى لرينقر بقان وسقائل اإلعقالم اجلاقادهريي تلتقب دورا، كقبريا، يف يريقك النقاس          

وبالذا  يف عالية العمتقا  حيث  انها تسهم بكفقا ة يف نشقر العمتتبئقة النفسقية بقني      

ذلققك ان الققعمتقا  يعمتصققاعا يف التققاا يف وقعمتنققا دهققذا، وتقققوم وسققائل االتصققال  . النققاس

اجلاادهريي باور كبري يف صنع دهذا العمتصاعا 

(48)

ودهكذا تكون وسائل اإلعالم أداة . 

ونعمتيجة لزيادة وسائل اإلعقالم  . عظياة لعمتحريك الناس

س نقا أاليوم فان كثريا، من الناس يعمتايلون أنفسقهم ك 

وأماكن وأوقا  غريبة عنهم، أكثقر   غربا  يف مواق 

ونعمتيجققة لوسققائل اإلعققالم فققان   . مققن أي وقققت كققان  

 .العمتقا  يعمتسارع يف التاا أكثر من أي وقت مضى

 :نظام العمتحايث: ثالثا،
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بيناا يلكا لرينر على دور وسائل اإلعقالم يف نشقر العمتتبئقة والعمتحريقك النفسقي      

حريك اجلغرايف واالجعمتااعي، بكفا ة بني الناس الذين حصلوا على شروط مسبقة للعمت

فانه يرى بان الناس الذين يتيشون متقا، يف ظقلس سياسقي واحقا يطقوارون طرققا، لعمتوزيقع        

وتعمتقاف  دهقذه املتلومقا  بعمتفاعقل مقع توزيقع       . املتلوما  جنبا، إىل جنب مع السلع األخقرى 

حكام، ةيقث انقه لقو مت    إالسلطة والثروة والوضع االجعمتااعي، لعمتشكل ُنظاا، تنسج ب

ودهكقذا  . عمتالف ملسساتي يف قطاع ما فانه يصاحب بقاخعمتالف يف القطاعقا  األخقرى   اخ

يقرتل صورة من العمتفاعل بني األنظاة االتصالية واالجعمتااعية، والسقياا انقه يتعمتقرب ان    

 يف حا ذاته ملشرا، وعامال، للعمتغقيري يف النظقام االجعمتاقاعي الشقامل     ربتعمتينظام االتصال 

(49)

. 

 :ل للعمتحايثويقرتل لرينر أربتة مراح

 .العمتحضر -1

 .العمتتليم -2

 .املشاركة اإلعالمية -3

 .املشاركة السياسية -4

وكاا أشرنا سابقا، يرى لرينر ان العمتحايث يعمتبقع املنطق  العمتقار ي بآليقة جامقاة إذ      

يرى ان كقل مرحلقة مقن املراحقل السقابقة ميكقن  ان تقلدي إىل تاليعمتهقا بصقورة آليقة           

(52)

إىل زيادة العمتتليم واملشاركة اإلعالمية على مسقعمتوى   ويرى ان تزايا العمتحضر مييل.

 .قومي، وزيادة العمتتليم سعمتلدي إىل املشاركة الكاملة

 :وحيناا يعمتحاث عن دور وسائل اإلعالم فانه يقامه بالصورة العمتالية

حيناا يعمتسل  الناس بطريقة يسقعمتطيتون فيهقا القيقام بأعبقا  جتربقة، العمتحقايث       " 

قلقت إلقيهم عقرب وسقائل     انعمتعمتتليم لعمتجربعمتهم اجلايقاة القيت   اجلاياة، فانهم يعمتسلحون بال

ولذا فان املشقاركة اإلعالميقة،   . اإلعالم، وسينشاون الرضا لامج مهاراتهم اجلاياة تلك

ملا تقامه من متلوما  ومتارف " ترفع من املشاركة يف مجيع قطاعا  النظام االجعمتااعي

وخربا  وجتارب جاياة للناس 

(51)

. 

إىل االنعمتقادا  املوجهة إىل لرينر يف نظريعمته لترقيعمتها واليت تريا ان  وال نضي  جاياا،

تصب  شتوب التاا وجتاربها نساا، معمتكررة مقن الناقوذا الغربقي، والقذي ال يأخقذ يف      

اععمتباره خصوصية كل جمعمتاع وثقافعمتقه اخلاصقة القيت تفقرض بالعمتقالي جتربقة ومنطقا،        

 .يف العمتناية ا،خاص

وسققائل ) العمتققار ي –ين نظريققة الناققوذا الفقق  : ثانيققا،

 (        االتصال كامعمتااد للحواس

 أمنقاط يايث )  رلري نعمتهينا من دراسة نظرية انلقا 

واليت فيها افرتض ان الناوذا الغربي دهو منقوذا  ( احلياة 

قابققل للعمتكققرار يف كققل اجملعمتاتققا  البشققرية، وأمققا   

 مارشال مكلوهان
Marshall McLuhan 
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الشقاولي مقن    نسقاني اإلبتادها  تأخذ فإنهاMarshall McLuhan  نمكلودهانظرية مارشال 

فرضياتها اليت تتكس العمتجارب البشرية عن العمتاري، مع وسائل االتصقال وتأثريدهقا     لخال

يقام دهذا الناوذا تصورا  نظرية وبتض االفرتاضا  األساسقية  إذ  .اجملعمتاع وثقافعمته يف

وأطلق  املصقطل  الشقهري    . عن العمتأثري الكاي لوسائل اإلعقالم وثقافعمتقه علقى اجملعمتاقع    

واليت تتقين ان وسقائل االتصقال احلايثقة       Global Villageالقرية الكونية املتروف ب

كسر  احلواجز بني شتوب الكون لعمتصب  الكقرة األرضقية مقن حيقث االتصقال بقني       

.شتوبها دهي أشبه بقرية صغرية

(52)  

ويقققود العمتطققور العمتققار ي لوسققائل االتصققال إىل تققأثريا  علققى اجملعمتاتققا  الققيت      

ملطبوع دهو امعمتقااد حلاسقة البصقر،  وققا حقق  تقأثريا اجعمتااعيقا        اسعمتاامعمتها ، فالكعمتاب ا

متثققل يف ظهققور القوميققة والعمتصققنيع ومنققو األسققواق 

اجلاادهريية وانعمتشار العمتتليم التام وتقلي  األميقة،  

أطلققققت املطبوعقققا  الطاققققا  السقققيكولوجية  و

واالجعمتااعية خالل عصر النهضة من خالل انطقالق  

، يف الوققت القذي   طار مجاععمتقه العمتقليايقة  إالفرد من 

ولت فيه دهذه املطبوعا  تقايم منقاذا لكيفيقة   اح

ارتباط األفراد يف شكل جمعمتاع مجادهريي ملا عقرف  

  .باسم اجملعمتاع اجلاادهريي

ذ إتغري جذري مع الصحافة املطبوعقة  حصل وقا 

أصققبحت حاسققة البصققر حاسققة مسققيطرة ويتعمتاققا  

النققاس عليهققا اععمتاققادا كققبريا يف احلصققول علققى  

فكانققت يف مرحلققة االتصققال الشققفوي   املتلومققا ،

تسيطر حاسة السقاع باالععمتاقاد علقى الكلاقا      

أد  الطباعققة إىل يويققل األصققوا  إىل واملنطوقققة،  

-حروف ودهي رموز جمردة، ودهكقذا سقاعا املطبقوع    

يف نشر الفردية، وسادهم الكعمتاب  يف إمكانية يقي  عزلة الناس  -كوسيلة اتصالية

دهكققذا أسققهم يف تطققوير الشاصققية الفرديققة مققن  الققذين يقققر ون بشققكل فققردي، و 

 . جانب،ولكن وجود الكعمتاب جتل إمكانية العمتتليم التام ممكنة يف اجملعمتاتا 

انعمتشقار املطبقوع يف تشقكيل     أسقهم وبتا اخرتاع الطباعة وحعمتى الققرن التشقرين    

الطباعقة جتلقت الكعمتقاب كوسقيلة اتصقال       انالثقافة يف اجملعمتاتقا  الغربيقة،  ذلقك    

توفر انعمتشار املتلوما  بشكل أسرع من املاطوطا  الياوية، ممقا سقادهم يف    مجادهريي، 

 .انعمتشار القوميا  

فالرتانزيسقعمتور مقثال    :كاا يلقي  ويظهر لنا تأثري الوسائل على اجملعمتاتا  البشرية

ومقع ظهقور الوسقائل    .  تصقورا  ا يهيقأ هلقا    يف إىل إغراق الباوي يف عا  الصحرا   ىأدا
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فالرجل الغربي نفسه غرق يف نفس الطوفان الذي غرق فيقه  ( ون كالعمتلفزي)الكهربية 

، وا يتا الغربيون املتعمتااون على الكعمتابة أكثقر ققارة   -الباائيون  -ونيصلاألدهالي األ

 على مواجهة الراديو والعمتلفزيون،من أدهالي غانا األصليني،على مسايرة عصر الكعمتابقة، 

ي بهقم إىل الفرديقة، فققا تبلقا شقتور      وترمق  ،اليت تنعمتزعهم من عقاملهم القبلقي اجلاقاعي   

الغققربيني يف عصققر الكهربا ،مثلاققا حصققل ألفققراد الشققتوب الباائيققة الققذين احعمتققوتهم 

الثقافققة الغربيققة املكعمتوبققة  فعمتققأثري العمتكنولوجيققا ال يظهققر علققى مسققعمتوى األفكققار    

اإلدرا  شيئا فشقيئا وبقاون ان يصقادف     وأمناطوالعمتصورا  ولكنه يغري أبتاد الشتور 

قاومة أية م

(53) 

 

 : ودهي أساسيةفرضيا   عاة وتقوم نظرية مارشال مكلودهان على 

 الوسيلة دهي الرسالة  .1

وسائل ساخنة  إىلتقسيم وسائل االتصال  .2

 وأخرى باردة 

الوسائل االتصالية امعمتااد للواقع اإلنسقاني   .3

 باسعمتااام احلواس

  مكلودهانولنعمتابع فرضيا  

 :سالةالوسيلة دهي الر :وىلالفرضيةاأل

االفرتاض إىل قوة العمتقأثري التقام   دهذا  ُيتزى

الذي متلكه الوسيلة اإلعالمية مبتقزل عقن   

ويااعي مكلودهان بقان مضقاون   . مضاونها

فالذي جيتل . االتصال غري ذي عالقة بالعمتأثري

منقا دهقي الوسقائل    إدهنا  فرقا، يف حياة النقاس  

 .السائاة يف عصر ما وليس مضاونها

أي وسقيلة   مضقاون  ان مكلودهاناععمترب 

فاضقاون الكعمتابقة    ى، خرأدهو دائاا وسيلة 

والكلاققة املكعمتوبققة دهققي    ،دهققو الكققالم 

 ،ومضاون الكالم دهو عاليقة القعمتفكري   ،مضاون املطبوع،واملطبوع مضاون العمتلغراف

( . 17: نفسه) لية غري شفوية يف ذاتها ودهي عا

(54) 

 

قيقاس  ان الوسقيلة دهقي القيت تشقكل وتقعمتحكم يف م     :" مكلقو دهقان  يرى مارشال و

نشاط الناس وعالقاتهم بتضقهم بقبتض أو اسقعمتاااما  الوسقائل املعمتنوعقة وال تقلثر يف       

ه يف مميققققزا  الوسققققائل ان مضققققاونها  فققققي انققققطبيتققققة التالقققققا  والواقققققع 

" 15.ص 1975 نمكلودها)طبيتعمتها

(55)

)  

مبثقال حقول   ققام ذلقك   تصب  الوسيلة دهي الرسقالة   انشرل كي  ميكن يوكي 

نقل وال التالقة وال الطريق    الركة، وال احلا تاخل، ال ) إذ  انها  دور السكة احلاياية
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 ولكنها عجلت وضاات مقياس الوظائ  اإلنسانية القائاقة،  ،على اجملعمتاع اإلنساني

وخلقت أنواعا جاياة من املان وطرقا جاياة للتال وألوقا  الفقراغ وققا حقاث دهقذا يف     

ة اسعمتوائية أم قطبية، وبصقرف  كل مكان وجا  فيه السكك احلاياية سوا  يف بيئ

((  18ص : نفسه) السكة احلاياية  -النظر عن محولة أي مضاون الوسيلة 

(56)

 

تلدي وسائل نقل املتلومقا  إىل  : ما يليإىل  (الوسيلة دهي الرسالة ) تسعمتنا  فكرةو

فالعمتققام العمتكنولقوجي   . العمتأثري على السلو  البشري بغض النظر عن مضقاون الرسقالة  

ولكي يفسر لنا مكلودهان دهذا  ريج إىل خل  بيئة اإلنسانية جاياة متاما،يلدي بالعمتا

أوجا  العمتكنولوجيا بيئة جاياة للنقاس ذا  توجقه    فقا فانه يضرب مثال بالعمتلفزيون؛

  الفقرد مقع بيئعمتقه الرتبويقة     جتتقل تكياق   بصري ضتي  ودرجة عالية مقن االنقاماا،  

(9-ص: نفسه.)القامية أمرا بالغ الصتوبة

(57)

 

 : هقولبسر لنا مقولعمته بان الرسالة دهي الوسيلة يفو

عنا ظهور السيناا، يف الوققت   إالواضحة العمتجزئة والعمتعمتابع  أباافاملاكينة ا تكن " 

 فضقل الذي انعمتقلنا فيه من املاكينقة اىل عقاا الناقا  والعمتقااخل التضقوي، والسقيناا ب      

عققاا  إىلالعمتعمتققابع نقلعمتنققا مققن عققاا العمتجزئققة و - ةاتهققا امليكانيكيققكيريو اإلسققراع

التالققا  اخلطيقة    نورسالة وسيلة السقيناا دهقي االنعمتققال مق    . العمتكامل والبنا  اخلالق

ويف املرحلققة العمتاليققة الققيت حلققت فيهققا السققرعة     ..... الشققكل اخلققارجي  إىلاملعمتعمتابتققة 

خطققوط قققوة البنيققا   أصققبحتالكهربائيققة حمققل العمتعمتققابع امليكققانيكي للسققيناا  

"(22: ص)والوسائل مرئية وواضحة 

(58)

 

: مقن خقالل أمثلقة عقاة    علقى اجملعمتاتقا  البشقرية    اإلعقالم   لتأثري وسائويظهر لنا 

هلقا ومقع    يهيقس عمتصقورا  ا  بالباوي يف عا  الصقحرا    إغراق إىل أدىفالرتانزسعمتور مثال 

فالرجل الغربي نفسه غرق يف نفس الطوفقان  ( كالعمتلفزيون )ظهور الوسائل الكهربية 

كثقر  أصليون، وا يتا الغربيقون املتعمتاقاون علقى الكعمتابقة     ألا األدهاليالذي غرق فيه 

علقى مسقايرة عصقر    - األصقليني غانقا   أدهقالي والعمتلفزيقون مقن    الراديوقارة على مواجهة 

الفرديقة، فققا تبلقا     إىلالكعمتابة اليت تنعمتزعهم من عاملهم القبلي اجلاقاعي وترمقي بهقم    

وب الباائيقة القيت احعمتقوتهم    الشقت  ألفراد يف عصر الكهربا  مثلاا حصل نيشتور الغربي

 األفكققارالعمتكنولوجيققا ال يظهققر علققى مسققعمتوى   فعمتققأثري الثقافققة الغربيققة املكعمتوبققة، 

 أيةيصادف  انشيئا فشيئا وباون  اإلدرا  وأمناطالشتور  أبتادوالعمتطورا  ولكن يغري 

"(  29 -26 :نفسه) مقاومة 

(59) 

 

 ة الوسائل االتصالية الساخنة والبارد :ثانيةال الفرضية

من املققوال  الطريفقة واملقثرية للجقال عنقا مارشقال مكلودهقان تقسقياه وسقائل          

  :االتصال إىل نوعني
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دهي تلك اليت تشعمتال والوسائل الساخنة مثل الراديو والسيناا والصورة الفوتوغرافية  -1

على متلوما  إحساسية كاملقة وتفصقيال  كقثرية، ففقي الوسقائل السقاخنة،       

ليصقب  متنيَّقا، باسقعمتكاال املتلومقا  الناقصقة      يكون املعمتلقي ةاجقة أققل   

(62)

  

ذا  مشقاركة منافضقة وميثقل     انهقا  وينسب مكلودهان إىل الوسقائل السقاخنة   "

عليها بالراديو والسيناا 

(61)

 

تسقعمتاعي األفقراد   ودهقي  :الوسائل البقاردة مثقل اهلقات  والعمتلفقاز والرسقوم املعمتحركقة       -2

إدراكهم احلسقي ودهقذه الارجقة    للاشاركة يف اسعمتكاال املتلومقا  الناقصقة بق   

 . التالية من املشاركة ختل  اسعمتغراقا، صحيا،

ميا املشادها برسقم فققط عقرب نققاط ضقئيلة مضقا ة        -الوسيلة الباردة  -والعمتلفزيون 

وسيصقب   . وإلدراكها حسيا، سياأل املشادها بني دهقذه النققاط البصقرية علقى الشاشقة     

 الفرد بإدراكه احلسي متنيا، باحلافز

(62)

نقه  ألعمتاييقز دهنقا دهقام، إذ يقرى مكلودهقان ب     وا 

 . أساسي فياا يعمتتل  بالعمتأثري على اجملعمتاع

ويرى مكلودهان بقان إحكقام الوثقاق علقى حاسقة واحقاة مييقل إىل إحقااث تقأثري          

العمتلفزيقون يغقري    انلقذا يتعمتققا   . العمتنويم،وان تربيا كل احلواس سينعمتج عنقه اهللوسقة  

وقا أوض  بان العمتحول مقن وسقيلة إىل   . اكلولذا  فانه ا جيس باون مش. نسيج اجملعمتاع

وعلى سبيل املثال، فان الوسائل الساخنة مثقل  . أخرى  ل  ضغطا، شاياا، على اجملعمتاع

أعدخلت إىل ثقافا  تتود  على الوسائل الباردة، مثل الثقافا  القبلية أو غقري   إذاالراديو 

 .اث  فيها رد فتل عني لاملعمتتلاة ميكن  ان 

 -مثقل اجملعمتاتقا  الغربيقة     -وب إعادة توجيه اجملعمتاتا  السقاخنة  كذلك فانه مطل

لعمتعمتكي  مع إدخال وسائل باردة جاياة مثل العمتلفزيون يف تلك اجملعمتاتقا  املضقطربة   

إىل أبتا ماى

(63)

. 

 

ققوم  الوسائل الساخنة دهي القيت ت  انويفرق مارشال مكلودهان بني النوعني من حيث 

تتطيها وضوحية عالية ، إذ ال ترت  الكقثري للاعمتلققي   و( امعمتاادا هلا ) ا حاسة واحاة مب

أمقا الوسقائل   .فهي تعمتطلب مشاركة ضئيلة مقن املعمتلققي   ا،و ميأل فراغهأ اكي يكاله

الباردة فهي ذا  وضوحية منافضة إذ تقام متلوما  قليلقة وتعمتطلقب مقن املعمتلققي ققارا       

عقن تقأثري    وتقأثري الوسقيلة السقاخنة  عمتلق     .الكقثري  وإكاقال عاليا مقن املشقاركة   

 (33:نفسه) الوسيلة الباردة 

(64) 
 

أما البلاان الغربية فهي بالد  ،البلاان املعمتالفة باردة السعمتااامها الوسائل الباردة ان يرىو

 .ساخنة ألنها تسعمتاام الوسائل الساخنة

فالبلققاان  الوسققائل السققاخنة والوسققائل البققاردة؛ : وحسققب املصققطلحني: " و يقققول 

، أما بالدنا فساخنة وساكن املاينقة النشقط سقاخن، أمقا الققروي      املعمتالفة تكون باردة

الساذا فبارد،  وعلى التكقس إذا اسقعمتاامنا التبقارا  اخلاصقة بأسقاليب وققيم عصقر        
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الكهربا ،  فان عصر امليكانيكي القايم كان ساخنا، أما  ن يف عصر العمتلفزيون 

(."38: ص... ) فباردون

(65)

 

حسب اسعمتااامها يف حضارة ساخنة أو حضارة بقاردة  وختعمتل  آثار الوسيلة الساخنة 

فاسعمتااام وسيلة الراديو الساخنة يف حضارا  باردة يلدي إىل ردود فتل عنيفة ختعمتل  

 الراديو فيها من وسائل الرتفيقه،  تعمتربعن الردود اليت ياثها يف اجنلرتا وأمريكا، حيث ت

تققرى يف الوسققائل السققاخنة  فإنهققا عققاجزة عققن ان -شققبه األميققة-أمققا اجملعمتاتققا  البققاردة 

يقققام دهققذا الناققوذا تصققورا  نظريققة وبتققض و. كالسققيناا والراديققو ترفيهققا خالصققا

 .االفرتاضا  األساسية عن العمتأثري الكاي لوسائل اإلعالم وثقافعمته على اجملعمتاع

 

  اإلنسانامعمتااد للحواس  االتصال وسائل :ثالثةال الفرضية

البقاني، فقاوالب    أواققع البشقري النفسقي    دهقي امعمتقااد للو  االتصالية مجيع الوسائل 

 واملالبقس امعمتقااد للجلقا،    والكعمتقاب امعمتقااد للتقني،    ،اإلنسقان السيارة دهو امعمتقااد لققام   

 .والاوائر الكهربائية امعمتااد للجهاز املركزي التصيب

تثري فينا نسبة فرياة من ادراكاتنا احلسقية،  و ري البيئة،يوسائل االتصال بعمتغتقوم 

الطريقة اليت بهقا نقار    نا  على ونعمتصرف ب ، سيغري طريقة تفكرينا ي حاسةأفامعمتااد 

 .يعمتغري اإلنسان، وحيناا تعمتغري دهذه النسبة فان االتا

وسقيلة   أوللجلقا باععمتبقاره ميكقانزم     افهو يتعمترب امللبس على سقبيل املثقال امعمتقااد   

رب ايا القذا  يايقاا اجعمتااعيقا، ويتعمتق    حوسيلة لعمت أيضاالعمتحكم يف احلرارة، وبوصفه 

ثققوب  أوجلققا  إذنودهققو  سققم،اجلاملسققكن كققذلك دهققو امعمتققااد للنظققام الضققابط حلققرارة 

نقققا بقققنفس  نوميك .مجقققاعي

نتا املاينقة امعمتقاادا    انالطريقة 

مققن خالهلققا   ألجسققامنا مشققل أ

 أوتسقققققققعمتطيع اجلااعقققققققا  

تواجققه حاجاتهققا،  اناجملعمتاتققا  

ودهققو يتعمتققرب امللققبس واملسققكن  

 ،وسقيلعمتني مققن وسقائل االتصققال  

يشققققكالن  هاققققاأنمبتنققققى 

 وأمنققققاطويتققققاالن منققققاذا  

-132: ص) اجلااعا  البشقرية  

137)

(66)

 

على اجملعمتاتا  القيت اسقعمتاامعمتها    تأثريا  إىلالعمتطور العمتار ي لوسائل االتصال قاد و

اجعمتااعيقا متثقل يف ظهقور    تقأثريا  فالكعمتاب املطبوع دهو امعمتااد حلاسة البصر وققا حقق    

العمتتلققيم التققام وتقلققي     وانعمتشققار ةاجلاادهرييقق األسققواقالقوميققة والعمتصققنيع ومنققو   
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-خالل عصر النهضقة  -واالجعمتااعية  ةالسيكولوجياملطبوعا  الطاقا   وأطلقت.األمية

فيقه دهقذه    حاولقت الوققت القذي    يفمجاععمتقه العمتقليايقة،    إطقار الفرد من  انطالقمن خالل 

 .ا عرف باسم اجملعمتاع اجلاادهرييمب األفراد  املطبوعا  تقايم مناذا لكيفية ارتباط 

حاسققة البصققر حاسققة  أصققبحت إذتغققري جققذري مققع الصققحافة املطبوعققة حصققل وقققا 

 انفبتقا   ،ل علقى املتلومقا   ومسيطرة ويتعمتاا الناس عليها اععمتاادا كقبريا يف احلصق  

باالععمتاقاد علقى    حاسة الساع،فيها شفوي تسيطر الكان االععمتااد يف مرحلة االتصال 

 ، حقروف ودهقي رمقوز جمقردة     إىل  األصقوا يويقل   إىلالطباعقة   ،أد الكلاا  املنطوقة

سقادهم الكعمتقاب يف   و.املطبوعة كوسقيلة اتصقالية يف نشقر الفرديقة      ودهكذا ساعا

سقهم يف تطقوير الشاصقية    أعزلة الناس الذين يقر ون بشكل فردي، ودهقذا   إمكانية

يف  ةالعمتتلقيم التقام ممكنق    إمكانيقة الفردية من جانب،ولكن وجود الكعمتاب جتقل  

يف  -منقذ اخقرتاع الطباعقة وحعمتقى الققرن التشقرين       -املطبقوع   اسهم انعمتشقار و. اجملعمتاتا 

الطباعقة جتلقت الكعمتقاب كوسقيلة      انذلك  ،تشكيل الثقافة يف اجملعمتاتا  الغربية

مقن املاطوطقا  الياويقة     كبري وأسرعاتصال مجادهريي توفر انعمتشار املتلوما  بشكل 

 .وتتزيزدها مما سادهم يف انعمتشار القوميا 

  

 Dependency Model على وسائل اإلعالم(التكالا)منوذا االععمتااد  -ا

إىل  Ball Rokeach & De Fleur -دي فلقور  ملفقن  بقال روكقب و   سقانارا  تاات

لعمتقأثري وسقائل اإلعقالم     بإدهاالقه ( االسقعمتتاال واإلشقباع  )مل  الفراغ الذي خلفقه منقوذا   

 .سباب اسعمتتااله لوسائل اإلعالمأوالرتكيز على املعمتلقي و

. فرتاضقا  السقببية ودهقي الفرضقيا  العمتاعيايقة السقابقة      ودهذا املقاخل يقرفض اال  

منهقاا النظقام االجعمتاقاعي التقريض      انولكي يعمتاطى دهذا الضت  فان املللفني يأخقذ 

بناقوذا االععمتاقاد علقى    )ودهاقا يف منوذجهاقا املسقاى    . اإلعقالم  -لعمتحليل تأثري وسائل 

صقال والنظقام   عالققة اناماجيقة بقني اجلاهقور ووسقائل االت      انيقرتحق ( وسائل اإلعقالم 

 .االجعمتااعي التريض

( مقعمتغريا  )ولذا فان أية حماولة لشرل تأثريا  وسائل اإلعالم جيقب ان تأخقذ عوامقل    

أخذنا دهذه اجملاوعة من املعمتغريا  يف احلسبان، فرديا وتفاعليقا،   وإذا. عاياة يف االععمتبار

الميكن  ان جنين فهاا، أكثر مالئاة لعمتأثري وسائل االتص فانناوتنظيايا،، 

(67) 

 

اجلاهقور يتعمتاقا علقى متلومقا  وسقائل اإلعقالم ليحقق          انوحمور دهقذه النظريقة   

 .حاجاته ولصل على أدهااف متينة

ينسجم دهذا الناوذا يف دهذه النقطة بشكل عام مع الفكرة األساسقية لناقوذا   و

االسعمتتاال واإلشباع، ولكنه  عمتل  عنه بان منقوذا االععمتاقاد علقى وسقائل اإلعقالم      

يرتبط تأثري وسائل و. املعمتلقي، واجملعمتاع -ال، بني وسائل اإلعالم، واجلاهور يفرتض تفاع

اإلعالم بهذا العمتفاعل ولذا جنا دهذا الناوذا  عمتل  عن منوذا االسعمتتاال واإلشقباع يف  

ه حيناقا  انق عمتأثري وسائل اإلعالم يف ظروف االسقعمتقرار االجعمتاقاعي، إذ يفقرتض    ل هتفسري
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ع مققرتفتني، فققان امللسسققة القائاققة، واملتعمتقققاا  يكققون العمتغققيري االجعمتاققاعي والصققرا

واملاارسا  اليت تواجه العمتحاي جترب الناس على إعادة تقييم آرائهم، وتضقتهم أمقام عقاة    

 .اخعمتيارا 

علقى وسقائل اإلعقالم يقزداد     ( االتكقال )النقاس   اععمتاقاد ويف مثل دهذه األوقا  فان  

 .للحصول على املتلوما  اليت تساعادهم يف االخعمتيارا 

شعمتال دهذا الناوذا علقى ثالثقة أمنقاط مقن العمتقأثريا ، العمتقأثري املتقريف، والعمتقأثري         وي

وتأثريا  االتصال اجلاادهريية يف دهذه احلقول الثالثة دهي . التاطفي، والعمتأثري السلوكي

وظيفة مرتبطة إىل حقا كقبري بارجقة اععمتاقاد اجلاهقور علقى املتلومقا  القيت تققامها          

 .وسائل اإلعالم

الناس إىل الارجقة القيت   يف  دهذه النظرية بان وسائل اإلعالم سعمتلثر والنقطة اهلامة يف

 .فيها يتعمتااون على متلوما  تلك الوسائل

سقبب تبيقنهم لنظريقة      Ball -Rokechوبقول روكقعمتب    Defleur يربر ديفلور و

سقعمتوى  املنظريا  وسائل االتصال املتاصرة تعمتوجقه إىل   الناالععمتااد على وسائل اإلعالم 

 .(اجملعمتاع ) وال تركز على املسعمتوى الكبري ( رد الف)الصغري 

وتضقم   فروضها الضقانية،  وأويبا ان بافرتاضا  رتعمتلفة تنشا من شكلها اخلاص 

وتققام تفسقريا  وتنبقلا  جملاوعقة فريقاة مقن        منطا متينقا مقن املقعمتغريا  املسقعمتقلة،    

مقا   كيقا بالعمتأولكقن لقيس بينهاقا     ،عمتابتة،وليس بينهاا ما دهو خطقأ متامقا  العمتغريا  امل

يشري إىل الطريقة اليت تربط بها املكونا  املاعمتلفة للبنية االجعمتااعية الكلية بوجقود  

دهنقا  يايقا خطقري     انومن ثم ف .منظومة وسائل اإلعالم ملسسة بتا  داخل اجملعمتاع

وال  قليلقة جلاقع   احمدهنا  يف الاراسة املتاصرة لوسائل االتصال اجلاادهريية ةيث ان 

ل أكثر حال النظريا  متا يف شك

(68)

   

الصقغرى واملعمتوسقطة    املنظومقا   -وتركز دهذه النظرية علقى التالققا  بقني القنظم    

، اععمتباره تركيبا عضقويا بفالنظرية البيئية تنظر إىل اجملعمتاع  .والكبرية ومكوناتها

بط كقل  تاجعمتااعية صغرية وكبرية يقر  منظوما جزا  من أ اندهي تبحث يف كي  و

 انجزا  فياقا يعمتتلق  بهقذه التالققا ، واملفقرتض       سلو  األول تفسريامنها باآلخر،ثم ي

 .كون منظومة وسائل اإلعالم جز ا دهاما مقن النسقيج االجعمتاقاعي للاجعمتاقع احلقايث     ت

عالقا  باألفراد واجلااعا  واملنظاا  والقنظم االجعمتااعيقة   ذه املنظومة هل ان اوقا اععمترب

 ،و تكقون معمتتاونقة  أ ،راعا األخرى، وقا تكون مثل دهذه التالقا  تعمتسلط عليها الصق 

 أنقا تقرتاول بقني    أنها كاا  .و ساكنة ومنعمتظاةأ وقا تكون ديناميكية ومعمتغرية،

 ( 414. نفسه ص) تكون غري مباشرة وضتيفة  أنوبني  ،تكون مباشرة قوية

(69)

   

ةيقث تكقون   اععمتااديقة،  وكاا يقرتل اسم دهذه النظرية فهي تقوم على عالققة  

ل أجزائهققا، مثققحققا أمققع  إمجققالية وسققائل اإلعققالم بشققكل  منظومققبققنيدهققذه التالقققة 

األفقراد واجلااعقا     انجل احلياة يف جمعمتاع ما فق أومن  .افة أو اإلذاعةالصح أوالعمتلفزيون 
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واملنظاا  يق  أدهاافها الشاصية واجلااعية باالععمتاقاد علقى مقوارد يسقيطر عليهقا      

 . و نظم أخرىأو مجاعا  أأشااص 

مقن   أنقواع ثقة  العلقى ث -اتلومقا   للنظومة اك-عالم سيطر منظومة وسائل اإلتو 

 :مصادر املتلوما  ودهي

و خياليقة  عمتقاا إىل   أاث حقيقيقة  احق أخلق  املتلومقا  عقن     أومجع  :دهواملصار األول  .أ

 .املرلو أشباع دهاف اللتب إو نهعمتم فقط مبترفعمتها وقا يعمتي  لنا أمترفعمتها 

يويل املتلوما  غري املنقحة اليت يقعمتم  تنسي  املتلوما  حيث يعمتم : املصار الثاني دهو .ب

 .و الفيلم السيناائيأية إلخبارو خلقها مثلاا يعمتم يف القصة اأمجتها 

 .القارة على توزيتها إىل مجهور كبري وأنشر املتلوما  : املصار الثالث دهو .ج

تلوما  دهنا تتين انعمتاا وتوزيع كل أنواع الرسائل مهاقا كقان مضاونها،سقوا     وامل

ذلقك الن املقواد الرتفيهيقة تسقعمتاام لفهقم النقاس ألنفسقهم         وترفيهية،أجادة  كانت مواد

وكقذلك فالرتفيقه   . املهم وتعمتجاوز جتربعمتهم املباشرة وتفاعالتهم العمتبادلية مع اآلخقرين عو

 واإلسقهام وتكقوين اهلويقة    اللغقة،  بإكسابهاذ بفيا يف تناية الطفل  داجا أمرايتعمتربا 

تلومقا   ولذا فقان امل  .الطقوس واملسابقا  واالحعمتفاال يف العمتضامن االجعمتااعي،من خالل 

 يفذا  امكانيقة للعمتقأثري    ألنهقا  والرتفيه ميكن اععمتباردها متلومقا ،  كاألخباراجلادة 

وتصرفاتهم  وأحاسيسهمطريقة تفكري الناس 

(72)

 

 :سائل اإلعالمواالععمتااد املعمتبادل على 

فققراد أل  يتعمتاققا اتركققز قققوة نظققام الوسققائل اإلعققالم بسققيطرتها علققى متلومققا  

يققاد درجقة االععمتاققاد دهقذه القققار   و ،واجملعمتاتقا  واملنظاققا  عليهقا لعمتحقيقق  أدهقاافهم   

فهو اععمتااد معمتبقادل   :ولكن دهذا االععمتااد ذو اجتادهني وسائل اإلعالم، سلطةاملناسب من 

ولعمتحقيق    ،نووسائل اإلعالم تتعمتاا كذلك على املصادر اليت يسيطر عليها اآلخر ان إذ

وخقري  " ، ام أدهاافها يلزمها الوصول إىل أكثر من املصادر اخلاضتة لسيطرتهوسائل اإلعال

مثال على االععمتااد املعمتبادل على وسائل اإلعالم دهي طبيتة التالقة بني منظومة وسائل 

ويقيق    ،فهقاف وسقائل اإلعقالم دهقو احلصقول علقى القرب         اإلعالم والنظام السياسقي، 

ن  وسائل اإلعالم احلق  يف احلريقة   متم السياسي اسعمتتااد النظانا  على الشرعية اليت ب

 ،االقعمتصقاد واالسقعمتقرار  ويقع  زة،وكذلك القيام بادوار أخقرى مثقل العمتو  بوالقيام باور املراق

ويف املقابل فان النظام السياسي يسطر علقى العمتشقريع وسياسقا  الرسقوم اجلاركيقة      

ص واالسعمتقرار االقعمتصقادي  وتوسيع الفر ،ربالألوقوانني العمتجارة والضرائب اليت تلثر على ا

لنظام اإلعالم،ومن دهنا فان اععمتااد منظومة وسائل اإلعالم على النظام السياسي يصب  

ن  النظقام اإلعالمقي العمتشقريتا  الاسقعمتورية والقانونيقة      خري يققوم مبق  األ انذ إ واضحا،

 للتال كنظام متلوما  يتال خلامة اجملعمتاع 

ي نظقام اجعمتاقاعي   أوسائل اإلعالم جتقاه  القار النسيب من قوة منظومة " ودهكذا فان

و أو عسقكريا  أو تتليايقا  أو عائليقا  أو دينيقا  أو اقعمتصقاديا  أآخر سوا  كقان سياسقيا   

" و قانونيا، دهو نعمتاا توزيع املصادر واععمتااد كل نظام على اآلخر أترفيهيا 

(71)
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 اععمتااد األفراد على نظم وسائل اإلعالم 

ى أدهقاافهم  لق الجعمتااعية على وسائل اإلعالم بنا  عيتعمتاا األفراد مثلهم مثل النظم ا

ومقن   .اجلاادهرييقة  عقالم عمتطلب بتضها الوصول إىل مصادر تسيطر عليها وسائل اإلياليت 

ودهقذا يقافع األفقراد إىل يقيق  أدهقااف       .و الناقو أالاوافع األساسقية لألفقراد دهقي البققا      

ا  مثل تتلقم عقن املقر  عقن     ل الفهم مبترفة الذثدهامة،دهي الفهم والعمتوجيه والرتفيه، ويعمتا

وكذلك يعمتاثل بالفهم االجعمتااعي مثل مترفة أشيا  عن التقاا   ذاته ومنوه كشا ،

 .او اجلااعة ااحملية وتفسريدها

و أ وتقوم وسائل االتصال بعمتحقي  الفهم االجعمتااعي وذلقك بعمتوسقيع ققارا  األفقراد،     

 .شاصياتهم وأة تيياف  عليها لعمتفسري متعمتقااتهم وسلوكهم ومفادهياهم الذا

 :ويعمتاثل العمتوجيه بنوعني

و يلقبس  أيقرر الشا  ماذا يشرتي  انودهو توجيه التال مثل  :األول العمتوجيه الشاصي

 .وغري ذلك

ودهو توجيه تفاعل تبادلي مثل احلصقول علقى دالال  عقن     :جعمتااعياالوالثاني العمتوجيه 

 .و صتبةأكيفية العمتتامل مع مواق  جاياة 

إلعققالم ةصققوله علققى توجيهققا  لسققلوكه اليققومي ويتعمتاققا املققر  علققى وسققائل ا

( الكققوارث ) والسياسققي واالقعمتصققادي والقققانوني والطققيب ولسققلوكه حلققل األزمققا     

وكذلك يتعمتاا على وسائل اإلعالم ةصوله علقى توجيهقا  لسقلوكي االجعمتاقاعي     

مقا الرتفيقه فهقو دهقاف ضقروري يف      أرين مثل األقارب والتال والغربا ، خمثل عالقاته باآل

 :اجملعمتاتا  ودهنا  نوعان من الرتفيه كل

يه شي  او لأ, مثل االسرتخا  عناما يكون الفرد مبفرده(املنتزل ) الرتفيه الفردي  -

, و املعمتتقة أ, اجلاقال   قودهذا النوع لعمتوي االتصال فيه علقى عناصقر تقذو   .يفتله بنفسه

اص ويكقون األشقا  , وخقواص االسقرتخا  القيت دهقي ذاتهقا عنصقر اجلاذبيقة       , والعمتنشيط

  بالنسبة لألفرادنييواحلاضرون ثان

و مشقادهاة العمتلفزيقون   أا النوع الثاني الرتفيه االجعمتااعي مثل الذدهاب إىل السيناا ماأ-

ل ئواالععمتااد على وسائل اإلعالم يف الرتفيه االجعمتااعي يعمتاثل بققارة وسقا   ،األسرة عم

احلالة تكون ويف دهذه  اإلعالم على تقايم مضامني يث على العمتسلية بني األشااص،

 املضامني ثانوية بالنسبة لألشااص اجملعمتاتني متا كشركا  يف السلو  االتصالي 

وتتعمترب  أخرىودهكذا فان الفهم والعمتوجيه والرتفيه ال ميكن يقيقها باون مصادر 

(  419-417ص .نفسه ص) وسائل االتصال أكثر املصادر أدهاية 

(72)

   

والعمتوجيققه والرتفيققه بققاون الوصققول إىل وال لققق  األفققراد كققل أدهققاافهم يف الفهققم 

فقراد  متلوما  وسائل اإلعالم اليت تسيطر على بتض مصقادر املتلومقا  القيت يطلبهقا األ    

دهايعمتها يف يقيق   هلا أوعلى الرغم من وسائل اإلعالم اجلاادهريي .لعمتحقي  أدهاافهم تلك

وحياة لعمتحقيق   ليست الوسيلة ال انها ال إالفهم والعمتوجيه والرتفيه بطريقة أكثر سهولة،
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دهنقا  شقبكا  داخليقة يقرتبط بهقا األفقراد كاألصقاقا  واألسقرة والقنظم           انذ إ .ذلك

ودهنقا فقان دهقذه النظريقة تنظقر إىل ان ققوة       . الرتبوية السياسية،اليت يق  أدهااف األفقراد 

الوسائل اإلعالم تنبع من سيطرتها على مصادر املتلوما  واليت تلزم األفراد لبلوغ أدهاافهم 

 ،اتساع جمال األدهقااف الشاصقية   دوكلاا ازداد تتقيا اجملعمتاع كلاا ازدا ،ةالشاصي

اليت تتعمتاا على مصادر متلوما  وسائل اإلعالم 

(73)

   

اجلاادهري تتعمتاا على وسائل اتصقال متنيقة لعمتحقيق  أدهقااف      انوترى دهذه النظرية 

و تتعمتاا متينة فقا تتعمتاا اجلاادهري على الكعمتب واجملال  لعمتحقي  الفهم االجعمتااعي ا

و يتعمتااون على اإلذاعة من خالل نشرا  األحقوال  أ على كعمتب علم النفس ملترفة الذا 

اجلوية وذلك للعمتوجه للتال ولكن ال ميكن العمتوقع بان نوعا واحاا من وسائل االتصقال  

لق  اععمتاادا عليه لعمتحقي  دهاف واحا  انميكن 

(74)

   

ن بقني البقاائل التايقاة    وينشى  األشقااص القنظم اخلاصقة لوسقائل اتصقاالتهم مق      

 .م فيايو وسيناا واسطوانا  وكعمتب وجمال  اخلفالأاملعمتاحة هلم من صح  وتلفزيون و

و عمتلقق  النققاس يف تكوينققا  وسققائل االتصققال الققيت تشققكل نظققم وسققائلهم    

فقا تكون اإلذاعة جز ا مقن   .ويف طبيتة اععمتااددهم على الوسيلة االتصالية,اإلعالمية 

يقعمتغري مثلاقا يقعمتغري املوقق  القذي جنقا       و ,كونه ألنفسقنا نذي م وسائل االتصال الانظ

ودهكقذا جنقا ان األفقراد    . مثقل أةيقث  قام أدهقاافنا الشاصقية بصقورة       ،أنفسنا فيه

ولكقن اخلصقائ    , عمتلفون يف اسعمتااامهم لوسائل اإلعالم تبتا ألدهاافهم ومصاحلهم 

ودهذه القيود  .لفردومضاون وسائل اإلعالم تقيا اخعمتيارا  ا ةوالعمتكنولوجيالعمتنظياية 

يقومققون ظققم األفققراد تم انودهققذا سققيلدي إىل ,تققلدي إىل العمتااثققل يف وسققائل اتصققاهلم 

اسعمتااام وسيلة من جماوعة حمادة مقن وسقائل االتصقال اجلاادهرييقة ودهقي الصقح        ب

(. والعمتلفزيون واإلذاعة

(75)

   

 

 

 

 كي  تلثر وسائل اإلعالم؟

 

ة كي  يعمتحق  االععمتااد املعمتبادل بني ظهر  لنا دهذه النظريأيف الصفحا  السابقة 

ر لثريققة القيت بهقا تق    طالناس والوسائل اإلعالمية، ولكننا دهنا سقنعمتترف سقويا علقى ال   

وسائل اإلعالم على األفراد نعمتيجة تترضها هلا سوا  كانت دهذه العمتأثريا  علقى السقلو    

 .م املتعمتقاا أ

ثر النقاس  أعمتاقاال  تق  دراكيقة تزيقا اح  إالعمتأثري عالية نفسية  ان نظريةترى دهذه الو

ويعمتم دهذا العمتأثري حسب تسلسل اخلطوا  العمتالية ،مبضامني متنية لوسائل اإلعالم

(76)

: 
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تسقاعاه يف يقيق  دهقاف او     انيعمتترض الشا  ملضاون وسائل اإلعالم اليت يعمتوقع  .أ

ويتعمتاا يقي  العمتوقع علقى جتقارب الشقا      الرتفيه، وأالعمتوجيه  وأأكثر من الفهم 

غلقب  أو. اته مع اآلخرين وما لصل عليه من مصقادر وسقائل اإلعقالم   السابقة وحمادث

 ،غلقب األوققا   أيف  مضامني وسائل اإلعقالم،  نالناس  عمتارون ما يودون العمتترض له م

ولكنهم يلتبون أحيانا، دور املراقب الترضي الذي يف بتض األحيقان يعمتتقرض صقافة    

 .و اخعمتيارألوسائل اإلعالم دون ختطيط 

اة البواعث املعمتتلقة باملوضوع لاي املعمتلقي أكثقر كانقت الارجقة    كلاا كانت ش .ب

كقرب يف  أوكذلك ( كاحلب والكرادهية ) كرب يف يقي  اإلثارة التاطفية لايه أ

األشققااص ال  نذلققك ال( علققى مسققعمتوى االنعمتبققاه ) دراكيققة لايققه يقيقق  اإلثققارة اإل

بطريقة ددهم عليها ااععمتا  يعمتموال ،يعمتترضون بنفس الطريقة ملضامني وسائل اإلعالم

طهم الشاصقققي وسقققو ،اافهم الشاصقققيةأدهقققذلقققك يقققرتبط بقققاخعمتالف  الن ،واحقققاة

ولسقهولة   ،وتوقتقاتهم مقن الفائقاة ااحمعمتالقة ملضقامني وسقائل اإلعقالم        ،واالجعمتااعي

 .إليهاوصوهلم 

 انو العمتهايقا فق  أذا كانت البيئة مليئقة بقالغاوض   إف وترتبط أدهااف األفراد بيئاتهم،

وسقائل اإلعقالم تصقب  ضقرورية      النلى وسائل اإلعالم يكقون قويقا،  اععمتااد األفراد ع

 .لذي يواجه البيئةا عمتهاياالحلل الغاوض وتقليل 

كقرب كانقت مشقاركعمته يف تنسقي      أشقا    ىكلاا كانت شاة البواعقث لقا   .ج

ه سيشقار   انو عاطفيا فأارة الشا  ادراكيا ثوحيناا يعمتم اسعمت ،كربأاملتلوما  

 .وع العمتنسي  الاقي  للاتلوما بتا العمتترض للرسالة يف ن

ثر الشقا  بعمتترضقه   أكلاا ازداد  املشاركة يف تنسي  املتلوما  يزداد احعمتاال ت .د

درا  ويققزداد احعمتاققال تققأثري وسققائل اإلعققالم علققى اإل   ،ملضققاون وسققائل اإلعققالم 

 .والتاطفة والسلو 

جلااعيقة  وتفرتض دهذه النظرية بان عالقا  االععمتااد على وسائل االتصال الفرديقة وا 

 .سريتة العمتغيري أومهادة  أوتزداد قوتها حيناا تكون البيئة االجعمتااعية غامضة 

و أوميكننا فهم دهذه التوامل الثالث فالغاوض دهقو حالقة عجقز عقن يايقا الوققت       

تنق  األشااص املتلوما  الكافية الالزمة  إذ ،االخعمتيار من يايا  معمتتارضة ملوق  ما

يقة  رياجلااده يقة لوسقائل اإلعالم ى اعلق  االععمتاقاد صب  يا  نذآو خلل  املتاني لألحااث،

 .اليت ختل  متاني األحااثوللاتلوما   ةنظومة الرئيسياملدهي اليت يعمتم اععمتباردها 

ويصاحب الغاوض أحيانا، العمتهايا الذي ينشا يف أوقا  مير اجملعمتاقع فيهقا باألزمقا      

اع التلققين بققني  االقعمتصققادية والكققوارث الطبيتيققة واالضققطرابا  السياسققية والصققر   

، ومثل دهذه احلاال  يعمتجه الناس وققادة القرأي إىل وسقائل    واحلروب اجلااعا  يف اجملعمتاع

اإلعالم ويتعمتااون عليها لكي يترفوا ماذا جيري وماذا لاث وما ميكن  ان يفتلقوه  

 .لعمتقليل العمتهاياا  اليت تواجههم
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مققن حالققة مسقعمتارة   ونظقرا للطبيتقة املققعمتغرية للتقاا املقادي واجملعمتاققع فإنهقا ختلق        

ودهقي النظقام    ،ويزداد  اععمتااد الناس على وسائل اإلعالم ألنها معمتاحة هلقم اآلن  ،الغاوض

األفضل جلاع وخل  وتنسقي  ونشقر املتلومقا  ممقا يسقادهم يف حقل حقاال  الغاقوض         

للحياة اليومية للناس

(77)

   

الحق    دهذا عرض ألدهم نظريا  العمتأثري القيت سقاد  يف الققرن املاضقي، ومقن خالهلقا      

راية بايلة لنظريا  ومنقاذا   ودهذا ما حفزنا إىل أن نقام. القارئ اخعمتالف وجها  نظردها

تسعمتنا على نقا لراادهقا املاعمتلفقة، ةيقث تققام منوذجقا مقرتحقا       تأثري وسائل اإلعالم، 

ودهوموضقوع أشقرنا إليقه يف     }يف اإلعقالم  (االصقطياد )املعمتلققي   باأ اسعمتحواذم{أمسيناه 

الطبتة السابقة

(74 ) 

 .يف الفصل العمتالي الناوذادهذا الكعمتاب قانا بعمتطوير يف 
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 الفصل اخلامس     

 

 ( االصطياد )

 

 :يف اإلعالماملعمتلقي  مباأ اسعمتحواذ

 منوذا مقرتل

 راية بايلة لنظريا  ومناذا تأثري وسائل اإلعالم
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 حمعمتويا  الفصل اخلامس 

 ( االصطياد) 

 يف اإلعالماملعمتلقي  مباأ اسعمتحواذ

 

 عالمراية نقاية لنظريا  ومناذا تأثري وسائل اإلاحلاجة ل  

  نظريا  ومناذا تأثري وسائل اإلعالمالاروس والترب املسعمتفادة من  

 االصطياد يف اإلعالم - على املعمتلقي سعمتحواذالمباأ ا  

 االصطياد-االسعمتحواذ مباأصر انع 
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 الفصل اخلامس  

 ( منوذا مقرتل  - االصطياد )

 :يف اإلعالماملعمتلقي  مباأ اسعمتحواذ

 راية بايلة لنظريا  ومناذا تأثري وسائل اإلعالم

 :راية نقاية لنظريا  ومناذا تأثري وسائل اإلعالماحلاجة ل

اآلخقرين، ولقذا كانقت     يفينا وف نعمتترض يوميا لوسائل االتصال ونعمتسا ل عن تأثرياتها

نظريا  العمتأثري عونا لفهم دور وسقائل االتصقال اجلاقادهريي وتأثريدهقا يف حيقاة األفقراد       

مثل  واخعمتالفها نظريا  تأثري وسائل اإلعالم لعمتتادوقا يسعمتغرب  الاارس . واجملعمتاتا 

، وققا تبقاو يف بتقض األحيقان وكقان بتضقها       تلك اليت درسنادها يف الفصقل السقاب   

 :قض  البتض اآلخر، ولتل السبب يف دهذه الراى املاعمتلفة يتود إىل عاة أسباب ودهيين

 .اخعمتالف طرق وأدوا  البحث املسعمتاامة يف الاراسة -0

ان الباحثني يف جمقال العمتقنظري لنعقالم ققا جقا وا إىل       -3

علقم السياسقة   : دهذه احلقل من ختصصا  رتعمتلفة مثقل 

وكانققت  واالجعمتاققاع وعلققم الققنفس واللغققة واإلدارة،   

خرباتهم يف دهذه العمتاصصا  وادهعمتااماتهم قا انتكست 

على الزوايا اليت ينظرون منها   قو الظقوادهر  االتصقالية    

 .اليت يركزون عليهااملاعمتلفة 

ان تركيققز البققاحثني علققى جوانققب حمققادة يف دراسققة بتققض الظققوادهر االتصققالية،   -2

فهقم دور وسقائل اإلعقالم    جتلهم يهالون جماوعة من املعمتغريا  ذا  تأثري كبري علقى  

ى ودهذا مقا أدا  ولذا فان مسعمتويا  العمتحليل املاعمتلفة سعمتقود إىل نعمتائج رتعمتلفة،. وتأثرياتها

 .تأثري اإلعالمإىل االخعمتالف يف جمال نظريا  

 Roger الققذي حققرره  Approaches to Audiences – A Readerكعمتققاب ويعمتوصققل

Dickinson, Ramaswani Harindranath & Olga Linné, eds (1998),    بتقا دراسقة
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للتايا من البحوث الكعمتاب عاومقا إىل دهقذه   

لقا فشلت الاراسا   يف إظهقار أيقة   : النعمتيجة

تأثريا  لوسائل اإلعالم مباشرة أو معمتوقتة يف 

الناس 

(0)

. 

يف  David Gauntlettوقققام دافيققا جونعمتلققت  

 Ten things wrong with" املتنونقة ب  مقالعمته 

the ‘effects model’  " تفسققريا لفقققر ةققوث

العمتأثري من خالل وضقع عشقرة أسقباب تشقرل     

عام العمتوصل إىل تأثري وسائل اإلعقالم وعقام   

ويسعمتال  . مباى قوتها -إال القليل  -مترفعمتنا

ا دالئقل علقى   يف دراسعمته دهذه بأنه ما يزيا عن سعمتني عاما من اجلهقود البحثيقة ا توجق   

تأثري مباشر لوسائل اإلعالم يف السلو  حيث  أنها ببساطة ليسقت دهنقا  كقي نتثقر     

 عليها
(2)

.  

إىل ان دهنا  سببا آخر يعمتاثل بقان ةقوث تقأثري  وسقائل     دافيا جونعمتلت ويصل الباحث 

 .اإلعالم سار  يف مقرتب خاطس  و وسائل اإلعالم واجلاهور واجملعمتاع

 : ما يليعلى  ل الساب  عمتنا يف الفصمراجت  حعمتوا

 القوي لوسائل اإلعالم  العمتأثريو املباشر مراجتة نظرية العمتأثري .0

 مراجتة نظريا  العمتأثري ااحماود .3

 مراجتة نظريا  العمتأثري املتعمتال .2

 مراجتة نظريا  العمتأثري القومي لوسائل اإلعالم .2

ل اتضق  اخقعمتالف راادهقا ملوضقوعة العمتقأثري، ومقن خقال        نظريقا  ومن خالل تتقاد دهقذه ال  

دراسعمتها   ميكننا اإلفادة من نعمتائجها  واخللوص إىل جماوعة مقن القاروس والتقرب القيت     

مبقاأ  )ودهقو  بايلة لنظريا  ومناذا تأثري وسقائل اإلعقالم  الاية سنوظفها يف تقايم الر

كناقوذا مققرتل يسقهم يف وضقع     ( االصقطياد يف اإلعقالم  :املعمتلققي  على سعمتحواذالا

 .عالمعمتأثري وسائل اإلاسرتاتيجية فاعلة ل

http://www.leeds.ac.uk/ics/david.htm
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الحظنققا يف عرضققنا السققاب     وقققا

لنظريققا  تققأثري وسققائل االتصققال    

أجريقققققت يف  أنهقققققا اجلاقققققادهريي 

أجرادها باحثون واجملعمتاتا  الغربية، 

أو غربيقققون يف جمعمتاتقققا  غربيقققة 

ونعمتيجققة هلققذا لققيس  . عققنهمغريبققة 

ن نسحب نعمتائجهم علقى  أبإمكاننا 

مناط  أخرى، أو ليس بإمكاننقا ان  

ن نظرتهم إىل نتام ما اسعمتالصوه ال

اجملعمتاتا  كانت مقن خقالل رايقة    

غربية تعمتجادهقل مجلقة مقن التوامقل     

واملقققعمتغريا  يف البيئقققا  األخقققرى،   

وخاصة النااذا اليت تتاملت مع قضايا العمتناية مثل منوذا انعمتشار املبعمتكرا  ومنوذا 

 .لرينر الجعمتياز اجملعمتاع العمتقلياي ومنوذا مكلودهان

، يعمتايقز خبصقائ  اجملعمتاقع القذي تقعمتم بقه، ان       ان عالية االتصال تعمتم يف سياق خاص

السياق يف أي جمعمتاع من اجملعمتاتا  يشعمتال على جماوعقة مقن املقعمتغريا  الشاصقية     

اإلضقافة  إىل  بالثقافية واالقعمتصادية والسياسية واجملعمتاتيقة واأليالوجيقة والقياديقة    

ة أو البنى العمتحعمتية يف جمعمتاع ما، ولذا فان وسقائل االتصقال ميكنهقا ان تكقون فتالق     

أخذ يف االععمتبار املعمتغريا  السالفةتغري فتالة يف أي جمعمتاع حيناا 

(3)

. 

تقلثر   أن ميكقن  هانأ، فإننا سنرى   ةوسائل االتصال اجلاادهريي التربي تأثريوإذا أخذنا 

يف الفققرد واجلااعققة واجملعمتاع،مققع األخققذ يف االععمتبققار البيئققة االجعمتااعيققة والثقافيققة  

 . ينعمتج عنها من معمتغريا  تلثر يف عالية االتصالوما  ،والسياسية واالقعمتصادية

لاد دور وسائل اإلعقالم   -كواحا من جمعمتاتا  التاا الثالث  -ان واقع الوطن التربي 

ومن ثم ال ميكننقا جتادهقل تلقك النظريقا      . يف العمتأثري على الفرد واجلااعة واجملعمتاع

كقبريا، لفتاليقة االتصقال     اليت شرحنادها سابقا، حول تأثري وسائل اإلعالم، وترت  جماال،

ققيم  لنظام االجعمتااعي، وما لكاه مقن  يف اجعمتااعية التالقا  اللالشاصي نعمتيجة 

تقاف  االتصقال علقى    )ومن دهنا يكون فهم املعمتصل لناوذا  وأعراف وأنظاة اتصالية،

 .ذوي النفوذ الشاصيويف العمتاطيط لرسائله وملااطبة قادة الرأي  اأساسي( مراحل
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يت يتيشها الوطن التربي اليوم، من يايا  سياسية بقاحعمتالل أراضقيه   ولتل الظروف ال

من أوضاع اقعمتصادية تكرس العمتالق  االقعمتصقادي   ها وجتزئعمته إىل أقاليم، وما ينعمتج عن

ننظر إىل دور وسائل االتصال نظرة أكثر انفعمتاحا، على  انتفرض علينا  واالجعمتااعي،

النظريققا  والناققاذا بنظققرة  ومققن ثققم فإنققه ميكننققا ان ننظققر إىل بتققض. النظريققا 

 . اناماجيةتكاملية أو 

اإلسقرائيلي فإنقه    -ولو أخذنا مثاال، لفهم قضية سياسية يف احلياة التربية مثل الصقراع  

إذ  نظريقا  لفهاهقا أو لعمتصقايم رسقائل ذا  فتاليقة،      -ميكننا ان نامج أربتة مناذا 

يققة االسققعمتتاال وضققع األجنققاة، ونظر -ميكننققا اسققعمتااام نظريققة ترتيققب أولويققا   

 النذلقك  . واإلشباع، ونظرية احلصول على املتلوما ، وتاف  املتلومقا  علقى مراحقل    

كأئاة )دور االتصال الشاصي ما زال قويا، وملثرا، يف اجملعمتاع التربي، إذ ان قادة الرأي 

ما زال هلم نفقوذدهم  ( اخل.. زعاا  القبائل والتشائر.املساجا، واملارسني، أساتذة اجلامتة

 ا وإشققباع احلاجققاالسققعمتتاال ومققن خققالل فهانققا لنظريققة . همأثريدهم علققى أتبققاعوتقق

ميكننا ان نفهم ملاذا )واحلصول على املتلوما  

أكثر من غريدهقم بقالعمتترض   ( يقوم دهلال  القادة

 .لوسائل اإلعالم واسعمتتاال وسائل اإلعالم

أخقققذنا يف االععمتبقققار تقققأثري وسقققائل   ادهقققذا وإذ

 ااعي، فإننا سقنرى  اجلاادهريي يف املضاار االجعمت

تشققكل عققامال، قويققا،، وخاصققة يف جمققال   أنهققا

تغيري منط التالقا  االجعمتااعيقة املعمتااسقكة   

حي  ان صق و. واليت دهي إحاى خصائ  اجملعمتاقع 

وسائل اإلعقالم ليسقت دهقي التامقل الوحيقا يف      

الفتقال يف اإلسقراع يف    اوراللكن هلا ,تغيريدها 

أو مقن  ,النااذا اليت يقامها العمتلفزيقون  العمتغيري وتكريسه، سوا  أكان ذلك من خالل 

خالل أسلوب اسعمتتاال وسائل اإلعالم، وعلى األخق  العمتلفزيقون القذي أصقب  يشقبع      

مثل الزيقارا  أو  ,باعها عن طري  التالقا  االجعمتااعية شكان يعمتم إ،حاجا  كثرية

 .ا ا  االجعمتااعية،بني األصاقا  واألقارب واجلريانقالل

أدهاية مضاون الوسيلة يف العمتقأثري كاقا فتقل مكلودهقان     ومهاا حاولنا العمتقليل من 

ذلقك ان  . حيناا قال بان الوسيلة دهي الرسالة، فان ذلك ال يصاا أمقام احلقيققة طقويال،   

ا يكن بسقبب  أنهقا    هارحلة حضارية ، إال ان اسعمتاااممب مرتبطةالوسيلة وان كانت 

وتنقلها بطريققة  نرغبه،ذا  مضاون الرسالة، فنحن نسعمتاامها ألنها تنقل إلينا رسالة 

 . من غريدها أكثر تشويقا، وراحةقا تكون 

الرسققالة الققيت تنقلققها إلينققا وسققيلة إعالميققة مققا      انودهققذا ال جيتلنققا نهاققل متامققا،   

وبلغقة أخقرى   .كاجلرياة،ال ختعمتلق  عقن الرسقالة القيت تنقلقها اإلذاعقة أو العمتلفزيقون       
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املضقاون، ودهكقذا فقان    ميكننا القول بان الوسقيلة اإلعالميقة تقرت  ظالهلقا علقى      

 .الرسالة تعمتلون بلون وسيلعمتها

ولتل العمتأثري الذي نالحظه من قارئ العمتقرير عن مباراة رياضية يف جرياة،  عمتل  عقن  

وصققفه يف املققذياع لققنفس املبققاراة يف العمتلفزيققون، و عمتلقق  عققن متايشققة العمتجربققة    

ن العمتقأثري  ا. ودهذه وسقائل اتصقالية رتعمتلفقة تنققل رسقالة واحقاة      . مبشادهاتها شاصيا،

املعمتوقققع لوسققائل اإلعققالم يعمتلققون نسققبيا، بققاخعمتالف الوسققائل، وعلينققا ان نأخققذ دهققذا يف 

 انومن دهذه الزاوية قا نعمتف  مع مكلودهان إىل احلا الذي فيه جيتلنقا نتعمتقرب   . االععمتبار

 .وليس الوسيلة,املضاون دهو األساس 

فزيقون إىل  يفسقر مكلودهقان إدخقال وسقيلة بقاردة مثقل العمتل       كيق  ولتلنا نعمتسا ل  

ه اععمترب إدخال وسقيلة سقاخنة مثقل الراديقو     انجمعمتاع نام مثل اجملعمتاع التربي؟ وخاصة 

إىل الثقافا  القبلية أو غري املعمتتلاة ميكقن  ان لقاث رد فتقل عنيق ، دهقل إدخقال       

وسيلة باردة كقالعمتلفزيون إىل جمعمتاتقا  بقاردة لقن يكقون هلقا رد فتقل كإدخقال         

إدخال دهذه الوسيلة  عمتل  اخعمتالفا، جذريا، عقن إدخقال   ودهل . ؟الراديو إىل نفس اجملعمتاع

و نقرى   ان العمتقأثري األكقرب لقيس بقرودة الوسقيلة أو       . الراديو كوسقيلة سقاخنة إليقه؟   

إمنا يرتبط مبضاون الرسالة القيت تنقلقها    -اقرتل مكلودهان  انكاا سب   -ساونعمتها 

  .الوسيلة اليت ُتلقي على الرسالة بتض ظالهلا

العمتلفزيون على نسيج اجملعمتاع التربي وقياه أكثقر بكقثري مقن تقأثري      ن تأثريأونرى 

 الذي تضقا ل دوره اآلن إىل أبتقا حقا    ،الراديو

، وال ليصب  وسقيلة ترفيهيقة بالارجقة األوىل   

ينق  دهذا من القعمتغري الكقبري القذي أحاثقه     

بزيقادة القوعي    الراديو يف اجملعمتاتا  التربية

يف السياسققققي لققققاى اجلاققققادهري التربيققققة 

اسقققينيا  والسقققعمتينيا  مقققن القققققرن    اخل

 .التشرين

ويف إطققار تلققك النظريققا  السققابقة والققيت    

حاولت ان تقسم نظريا  العمتأثري إىل نظريقا   

ذا  تققأثري قققوي أو ذا  تققأثري حمققاود أو ذا    

أخققالين ال أجانققب احلقيقققة إذا . تققأثري متعمتققال

ن أكققل تلققك النظريققا  ميكنهققا  انقلققت 

واجلااعة على مسعمتوى الفرد )تكون فتالة 

إذا أحسن اسعمتااامها يف برنقامج أو  ( واجملعمتاع

محلة ماروسة ودهذا يلعمتقي مع نظرية العمتأثري 

اجملعمتاقع دهقو    انالقوي لوسائل اإلعقالم، ذلقك   
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حلاة ُسااتها األفراد، والوصول إىل األفقراد يقلدي إىل الوصقول إىل اجملعمتاقع والتكقس      

 .صحي 

اجملعمتاقع، أو اجلااعقة، أو الفقرد،     ويقي  العمتأثري املناسب سقوا  أكقان علقى مسقعمتوى    

لعمتققاا إىل األخققذ يف االععمتبققار كققل التوامققل الققيت ميكنهققا ان تعمتققاخل يف عاليققة   

 . االتصال

ان الفهم الواعي هلذه النظريقا  وتوظيفهقا جيقاا، سقيجتل الرسقالة اإلعالميقة أكثقر        

 .جناحا، وذلك أمل كل معمتصل

ة آخذا يف اععمتباره أبتاد النظريقا   واإلعالمي احلاذق دهو الذي  طط لرسالعمته اإلعالمي

دهذه  نأذلك ،ولاول االسعمتفادة منها للعمتأثري على األفراد واجلااعا  واجملعمتاع السابقة،

يف ظقروف  متقت  و،نقاس رتعمتلفني أعلقى  أجريقت  النظريا  دهي نعمتائج ألةاث وجتقارب  

وصتوبة تتاقيم نظريقة مقا    ، وليس أدل على تتقيا عالية االتصال، وبيئا  رتعمتلفة

ان . ال ميكننا ان نفصقل زمنيقا، وال جغرافيقا، بقني النظريقا  السقابقة       انهالعمتأثري  حول

 .كثريا، من النظريا  كانت تولا يف حضن األخرى أو تعمتتايب متها

ويظل بتا كل دهذا، ان دهذه النظريا  دهي إضا ا  على طريق  فهقم أفضقل لتاليقة     

ة علقى أسقئلة مثقل كيق      ةيث تعمتي  لنا فرصقة اإلجابق   وفهم آليا  العمتأثري،االتصال،

 يعمتحق  العمتأثري؟ أو ملاذا ال يعمتحق ؟ 

اخلقاص   ااعقن عقرى سقياقه    ملثل دهذين السلالني تنفصم اإلجابة الصادقة ان ال ميكن

 .سياسيا، واقعمتصاديا، واجعمتااعيا، وثقافيا، وتقنيا،

حقول  ( 1973) كعمتبقت  Elizabeth Noelle-Neumannنيومقان   -اليزابث نويل وكانت 

رأ  ان لوسائل اإلعالم تأثريا  قوية على الرأي التام  إذ" قوة وسائل اإلعالم إىلالتودة "

عنها باقة، بسبب قيود منهجيقة   يحرم العمتا يعمت انهالعمتقليل من شانها، أو  -يف املاضي-متَّ 

لاراسقة تقأثريا     ,تطالب بضرورة القيام بأةاث طويلقة املقاى خقارا املاعمتقرب     فإنهاولذا 

دهرييوسائل االتصال اجلاا

(4)

.  

 :واليت ال با ان تأخذ يف االععمتبار ثالثة عوامل دهامة بالنسبة لعمتأثري وسائل اإلعالم ودهي

ينعمتج عن دهذا العمتكرار على امعمتااد الزمن : تراكم رسائل وسائل اإلعالم بعمتكراردها -1

 . تتزيز تأثريدها إىلمن توجه 

ل مكان حيث فهي تسيطر على اإلنسان وياصره يف ك: مشولية وسائل اإلعالم -2

يعمتواجا، وُتهيان على بيئة املتلوما ، ولذا ال متكقن مشوليعمتهقا املقر  مقن اهلقروب مقن       

 .رسائلها

ودهققو يتققين ان بققني القققائاني باالتصققال اتفاقققا، وانسققجاما، مققع (: العمتوافقق )االنسققجام  -3

وتأثري دهذا . مياثلوا صحفهم ونشرا  األخبار بانويعمتاثل ذلك يف توجهاتهم  ،ملسساتهم
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 على احلا مقن فقرص اجلاهقور يف انعمتققا      كبري

مققن تصققورا  عايققاة ( همادراكققات)تصققوراتهم 

ومعمتنوعة، مما يعمتي  الفرصة أمقام العمتقأثري الققوي    

يققا دهققذه  و. لوسققائل اإلعققالم علققى اجلاهققور  

التوامل جمعمتاتة من فرص ان يكوان الفرد رأيه 

ولذا فإنها تقرر انه كلاا قيا  فقرص  . املسعمتقل

االدراكققي لققاى اجلاهققور،  االنعمتقققا  العمتصققوري 

 -كلاا ازداد  فرصة تأثري أو تشكيل املواق  

االجتادها  عن طري  وسائل اإلعالم

(5)

. 

ن يكون تأثري وسائل اإلعقالم علقى   أميكن و

الفققرد وعلققى اجلااعققة وعلققى اجملعمتاققع تققأثريا،   

 ،ن يكقققون تقققأثريا، متعمتقققاال،  أقويقققا،،وميكن 

 النن يكققون تققأثريا، حمققاودا،، لققيس أوميكققن 

الية االتصال عقرب وسقائل اإلعقالم تلقك دهقي      ع

تقأثري  جنال أو فشل  النبل . قوتها أو حاود قوتها

  -:ن دهنا  مجلة معمتغريا  ترتبط بأوسائل اإلعالم ينبع من إدرا  

 .املعمتصل -1

 .الرسالة -2

 .املعمتلقي -3

 .الوسيلة -4

 واأليقالوجي ايف السياق الذي تعمتم به الرسالة أي اإلطار السياسي واالجعمتااعي والثقق  -5

 .واالقعمتصادي والعمتكنولوجي الذي تعمتم فيه عالية االتصال

فنجال عالية االتصال أو فشلها يرتبط جبالة من املعمتغريا  

 ,بقإدرا  تلقك التوامقل ومراعاتهقا     , اليت ينج  متها املعمتصل

وهلذا كانت درجا  العمتأثري القويقة  . ليحق  العمتأثري املطلوب

بط بارجقة العمتاطقيط للتاليقة    واملتعمتالة، أو ااحماودة، تقرت 

الققيت  االتصققالية الققيت تققار  كققل املققعمتغريا  ذا  التالقققة  

تستى إىل االسعمتحواذ على املعمتلققي مقن خقالل اسقرتاتيجية     

 .اتصالية معمتكاملة

 

 نظريا  ومناذا تأثري وسائل اإلعالمالاروس والترب املسعمتفادة من 
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مقن تركيزدهقا علقى    كانت نظريا  العمتأثري ااحماود قا ركز  علقى املعمتصقل أكثقر    

االدهعمتاام الكبري بالوسيط الذي ميثقل قائقا القرأي يف التاليقة      وكان دهنا املعمتلقي، 

االتصالية، والذي أصب  بلرة الرتكيز يف الاراسا  اإلعالمية وةيث أعطقى دورا، يف  

 . اجلاهور أكثر من وسائل اإلعالم ذاتها ىالعمتأثري عل

أنهقا ا تأخقذ يف االععمتبقار     إال مقن الصقحة،   تلك النظريا  هلا جوانب أنوعلى الرغم من 

 .فياا تقامه من راى رتعمتلفة ينقا بتضها البتض اآلخرها أخرى لنفادة منمعمتغريا  

وقامت نظرية العمتأثري املتعمتال لعمتنقا نظرية العمتقأثري ااحمقاود القيت نقلقت مقن شقان تقأثري        

تأثري وسائل  وسائل االتصال اجلاادهريي، ورأ  بان أةاثها كانت ترتكز على دراسة

ا تارس تقأثري علقى مقعمتغريا  أخقرى، وكانقت تلقك        وأنها واآلرا اإلعالم على املواق  

ولكنهقا ا   صقرية، تقوم على دراسعمتها لعمتأثري وسائل اإلعالم يف فرتا  زمنيه ق األةاث

ن نظريه العمتأثري ااحماود ا تنظر إىل املعمتلققي، بقل   أكاا  املاى، طويلةتارس العمتأثريا  

ماذا يفتل : ل ماذا تفتل وسائل اإلعالم جلاهوردها؟ ولكنها ا تسأل مثال،كانت تسأ

اجلاهور بوسائل اإلعالم؟

((6 
 

مققع منققوذا السققتي للحصققول علققى  االسققعمتتاال واالشققباع يكققاد يلعمتقققي منققوذا و

ن املعمتلقي بلرة االدهعمتاقام  كون كليهاا يلعمتقيان يف تركيزدهاا على أاملتلوما   يف 

ن منقوذا طلقب املتلومقا     أالفقارق بقني الناقوذجني يف     كزيرتو. يف الاراسة والبحث

بيناا يستى منقوذا االسقعمتتاال    ، يعمتسا ل عن كي  لصل املعمتلقي على املتلوما

 عن السلال ملاذا يسعمتتال املعمتلقي وسائل االتصال؟ اإلجابةواإلشباع إىل 

نقطقة   ن حمور دهذا الناوذا يتعمترب املعمتلققي دهقو  أ إدرا  ومن خالل السلال األخري ميكن

 .البا  وليس الرسالة اإلعالمية أو الوسيلة االتصالية

نقطقققة كمجهقققور الوسققيلة االتصقققالية  أفققراد  ويأخققذ دهقققذا الناققوذا يف اععمتبقققاره   

رنا عن سلوكهم االتصالي فياا يعمتتل  بعمتجربة الفقرد املباشقرة مقع    اخبإ ولاولالبا ،

.وسائل االتصال

(9)

  

 .  النظر ملا تقامه نظريا  العمتأثريا اسعمتترضناه دهنا جمرد مثال الخعمتالف وجهام

 ودهنا نورد مجلة دروس وعرب مما ميكننقا اإلفقادة منهقا يف توظيق  نظريقا  العمتقأثري      

للوصول إىل اسعمتحواذ املعمتلقي ودهقي   -مهاا كانت املعمتغريا  -لعمتحقي  اتصال فتال ملثر 

 : ما يلي
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ققا  ( الق الرصاصقة نظرية إط)نظرية العمتأثري املباشر لوسائل اإلعالم  نسعمتفيا من: أوال،

دون العمتقأثري املباشقر    -وسقلوكهم  النقاس  اجتادها  مباشر يفقوة تأثري  نعالمليكون 

 : ولكن ذلك كاا نراه  يكون مشروطا مبااطبة ما يلي -اآلرا على 

 أمور  تعمتتل  خصوصا بغريزة اخلوف

(1)

   

  أو تلبية حاجا  نفسية أو فسيولوجية فورية. 

 اا لصل يف التروض اإلعالنيقة لعمتافيضقا    أو بإثابة مباشرة  للاعمتلقي ك

 .يا جمز امالي ااملر  أو تقام توفرييف أستار سلع لعمتاجها 

 .(انعمتشار املبعمتكرا )منوذا تاف  االتصال على عاة مراحل :ثانيا،

ن تنعمتققل املتلومقا  مقن    أميكقن  ةيث ن عالية االتصال أكثر تتقياا، أكعمتش  ن

من جمرد كون قادة الرأي وسقطا   أكثر  ودهي .ثالث ودهلم جراوشا  إىل شا  آخر 

ن االتصققال لنشققر املبعمتكققرا  يققعمتم عققرب قنققوا  االتصققال  أيف التاليققة االتصققالية، إذ 

وخاصقة عقن طريق     -لالتصال الشاصقي   نوال شك أ.اجلاادهريي، واالتصال الشاصي

ولكن ما .املبعمتكرا  انعمتشارمن  يف تشكيل مواق  اجلاهور ادهام ادور -دور قاده الرأي

موضوع االسعمتجابة اجيابيا دهو ماى إحساس املعمتلقي ةاجعمتقه للابعمتكقر ومقاى     جيتل

 . فائاته له

يسقتون   همالقيت جتتلق  والتوامل اليت يقاد سقلو  املقعمتلقني     دهنا  جماوعة من: ثالثا،

 :ومن دهذه التوامل ما يلي ا،هلم للحصول على املتلوما  يف اخعمتيارده

احلالية فقاملر  يبحقث عقن     املعمتلقي اخعمتيار املتلوما  العمتاعياية اليت تتزز مواق  .0

  .وآرا ه احلالية هفقكانت تاعم موا إذا إليهاملتلوما  ويستى ا

حاجا  املعمتلقي ويقي  مصقلحعمته إذ   إشباعتوظي  املتلوما  واسعمتااامها يف  .3

يستى املر   للحصقول إىل املتلومقا  ويققوم بعمتوظيفهقا بشقكل فقوري أو آجقل، فهقو         

رتقعمت  يف جراحقة القلقب، أو مقن دهقو أفضقل فقين         يستى ملترفة من دهو أفضقل طبيقب  

ليهاقا اآلن أو ققا   إن يث  به  لصيانة جهاز العمتلفزيون ألنقه ةاجقة   أكهربائي ميكنه 

 .ليهاا فياا بتاإلعمتاا 
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يستى املر  للحصول على املتلوما  للرتفيه فهو قا يشرتي كعمتابقا جقادا ومقن     .2

وثائقيقا يف العمتلفزيقون    خالله يقضي متقه وقعمتقا يسقعمتاعمتع بقه، وققا يشقادها برناجمقا       

  .ليقضي وقت فراغه

فكقل شقا  يعمتوجقه     يهقا ختعمتل  اخلصائ  الشاصية للاعمتلقني وبنقا  عل : رابتا،

 .لطلب املتلوما  ويستى للحصول عليها انسجاما مع خصائصه الشاصية

فتلى سبيل املثال،  يستى الشا  املثق  للحصول على املتلوما  بطريقة ختعمتلق   

غري تلك القيت يسقعمتاامها    إعالميةويسعمتاام يف ذلك وسيلة . عن الشا  غري املثق 

غري املثق  وقا يتعمتاا املثق   على جملة معمتاصصقة أو كعمتقاب أو موسقوعة، بيناقا     

 .يتعمتاا غري املثق  على العمتلفزيون أو اإلذاعة

 ، بنية اجملعمتاع سيطرتها على املتلوما ل :خامسا،

اجملعمتاققع إىل تشققكيل    بنيققة تققلدي

وسققائل لجلاهققور اطريقققة اسققعمتااام  

لوسققيلة متنيققة  وتفضققيلهم   اإلعققالم

، ففقي  لألخبقارأو املتلومقا   كاصادر 

اجملعمتاع القذي تسقوده العمتتاديقة سقوف     

مصققادر املتلومققا  فيققه عققن    ختعمتلقق 

جمعمتاع يتعمتاا على نظام تسيطر فيقه  

  (9)الاولة على وسائل اإلعالم

ال يكون هلقا عالققة   الرسائل االتصالية ألمور كثرية قا  عمتلقونيسعمتتال امل: سادسا،

 .باهلاف الذي اسعمتهافه املعمتصل

   سققوف تلتققب اسققعمتاااما  اجلاهققور لالتصققال دورا وسققيطا يف عاليققة العمتققأثري

, ن يكونقوا مسقعمتقبليني لرسقائل االتصقال     أن األفراد باال مقن  أاملعمتوقتة لالتصال ذلك 

ك فإنهم يستون إىل اسعمتتاال وسائل االتصال مبا يعمتتل  مع حاجقاتهم ويشقبتون بقذل   

 سائل االتصالرحاجا  عاياة لايهم ليس بالضرورة إشباعها عن طري  

         نسعمتاام وسائل االتصال تبتقا للظقروف االجعمتااعيقة والنفسقية القيت  يادهقا

 ىأخقر تعمتنافس وسائل االتصقال مقع وسقائل ومصقادر     و كاعمتلقني للوسائل االتصالية

إلشقباع  ( ال ، اخلمثل اللتب، مشادهاة مبقاراة كقرة ققام، الزيقارا ، السقهرا ، القرح      )

ن تأخذ وسائل اإلعالم يف حسقابها وجقود بقاائل تقليايقة     أحاجا  اجلاهور ولذا جيب 

.تنافسها يف يقي  إشاعا  احلاجا  املاعمتلفة لاي اجلاهور

(02)
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يتعمتاقا  القيت  تلومقا   املبسيطرتها علقى   يةكز قوة نظام الوسائل اإلعالمتتر: سابتا،

 .يها لعمتحقي  أدهاافهمفراد واجملعمتاتا  واملنظاا  علاأل

،سقوا  كانقت دهقذه العمتقأثريا      اإلعالم وسائل ريثأت أسلوبياد درجة االععمتااد دهذه و 

جل احلياة يف جمعمتاع ما يق  اجلااعا  واملنظاا  أومن  ..م املتعمتقاا أعلى السلو  

الوسققائل  مققن بينهققا -باالععمتاققاد علققى مققوارد واجلااعيققةاألفققراد أدهققاافها الشاصققية و

 أخرى ا مونظمو أمجاعا   أويسيطر عليها أشااص  - يةاإلعالم

(00)

 . 

 :دراكية حسب تسلسل اخلطوا  العمتاليةإيعمتم العمتأثري باععمتباره عالية نفسية  :ثامنا،

 أوتساعاه يف يقي  دهقاف   أنيعمتترض الشا  ملضاون وسائل اإلعالم اليت يعمتوقع  .أ

ع علقى جتقارب الشقا     الرتفيه ويتعمتاا يقيق  العمتوقق   وأالعمتوجيه  وأأكثر من الفهم 

وأغلقب  . السابقة وحمادثاته مع اآلخرين وما لصل عليه مقن مصقادر وسقائل اإلعقالم    

 ،مضقامني وسقائل اإلعقالم    نالناس يف أغلب األوقا   عمتارون ما يودون العمتترض لقه مق  

ولكنهم يلتبون أحيانا، دور املراقب الترضي الذي يف بتقض األحيقان يعمتتقرض صقافة     

 .و اخعمتيارأختطيط لوسائل اإلعالم دون 

كلاا كانت شاة البواعث املعمتتلقة باملوضوع لاي املعمتلقي أكثر كانت الارجقة   .ب

وكقذلك اكقرب يف   ( كاحلب والكرادهيقة )اكرب يف يقي  اإلثارة التاطفية لايه 

األشققااص ال  نذلققك ال( علققى مسققعمتوى االنعمتبققاه )دراكيققة لايققه  إليقيقق  اإلثققارة ا 

بطريققة  ددهم عليهقا  ااععمتا  يعمتمسائل اإلعالم واليعمتترضون بنفس الطريقة ملضامني و

واحاة الن ذلك يرتبط باخعمتالف أدهاافهم الشاصية ووسقطهم الشاصقي واالجعمتاقاعي    

ليها وتقرتبط  إوتوقتاتهم من الفائاة ااحمعمتالة ملضامني وسائل اإلعالم ولسهولة وصوهلم 

فان اععمتااد األفراد و العمتهايا أذا كانت البيئة مليئة بالغاوض إأدهااف األفراد بيئاتهم ف

على وسائل اإلعالم يكون قويا 

الن وسققققائل اإلعققققالم تصققققب   

ضقققرورية لقققه حلقققل الغاقققوض  

 .وتقليل تهايادها

كلاا كانت شقاة البواعقث    .ا

كقققرب كانقققت ألقققاي شقققا  

مشاركعمته يف تنسي  املتلومقا   

ارة ثوحيناققا يققعمتم اسققعمت   ،كققربأ

و عاطفيققا أدراكيققا إالشققا  
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قي  فإنققه سيشققار  يف نققوع العمتنسققي  الققا 

  .للرسالة هللاتلوما  بتا تترض

كلاققا ازداد  املشققاركة يف تنسققي     .د

الشققا   تققأثراملتلومققا  يققزداد احعمتاققال   

بعمتترضه ملضقاون وسقائل اإلعقالم ويقزداد     

 اإلدرا احعمتاال تأثري وسقائل اإلعقالم علقى    

  .والتاطفة والسلو 

تتعمتققرب وسققائل اإلعققالم اجلاادهرييققة   . دهققق

اعية الناوذجية حول العمتنظيم االجعمتاقاعي جلااعقا    مصارا كبريا للعمتوقتا  االجعمتا

وسعمتكون الصور اليت قامعمتها وسائل اإلعالم عقن السقلو    . متينة يف اجملعمتاع احلايث

. االجعمتااعي دهي الشكل الوحيقا لقاخول الصقغار دهقذه اجملعمتاتقا  واملشقاركة فيهقا       

وغقري  تتعمترب نظرية العمتوقتقا  االجعمتااعيقة تفسقريا أو وصقفا للاقلثرا  بتيقاة املقاى        

فهو تصور وسائل اإلعقالم كتامقل مسقاعا    .... املباشرة اليت تلدي إليها وسائل اإلعالم

.يربط بني االثنني( غري متعمتاا وغري رتطط له سابقا)للعمتتلم 

(03)

  

 

 

 

 

 

 

 

  على املعمتلقي سعمتحواذالمباأ ا



 

175 
 

 :االصطياد يف اإلعالم 

 منوذا بايل لنظريا  العمتأثري 

ة يق نقانظقرة   يهقا النظقر إل و ا تقأثري وسقائل اإلعقالم   نظريقا  ومنقاذ  ة مراجتق ا نتداق

وتوظيق  دهقذه التناصقر     إىل فهم عناصردها ومكامن القوة والضقت  فيهقا   ،يليلية

وسقائل اإلعقالم   توظيق   تكاملية،  ميكن اإلفادة منها يف فهقم  بطريقة اناماجية 

 . واالسعمتحواذ عليهماملعمتلقني /  املعمتلقي  يفعمتأثري لل

منوذا بايل لنظريا  (: اإلعالم)االصطياد يف االتصال /املعمتلقي مباأ االسعمتحواذ على))

 (( العمتأثري

يقرتل ببساطة أنه ميكن زيادة فرص قوة تأثري وسائل االتصال وفتاليعمتها 

واسعمتكشاف  حاود قوة تأثرياتها من خالل اسعمتااام  اسرتاتيجية االسعمتحواذ على 

 .االصطياد/املعمتلقي

اجتعمتنا لنظريا  ومناذا تأثري وسائل االتصال دهو أن الارس األساسي الذي أفاناه من مر

االصطياد  -االتصال الذي يروم النجال جيب يلعمتزم باسرتاتيجية االسعمتحواذ على املعمتلقي

ةيث  طط جياا لرسالعمته ويترف من  اطب؟ وماذا يريا من رسالعمته أن تقول؟ 

وصيل ومعمتى  اطب؟ وكي   اطب؟ وما دهي املتيقا  اليت ميكن أن تواجه ت

 (0999:صبعإ أبو)رسالعمته؟وما دهي التوامل اليت جيب أن يأخذدها يف االععمتبار؟ 

تعمتطلب دهذه االسرتاتيجية من املعمتصل أن ينظر إىل التالية االتصالية باععمتباردها 

 -وكلاا زاد فهاه وتوظيفه لتناصردها .عالية تفاعلية متقاة بأطرافها املاعمتلفة

زاد تأثريه، وكلاا قلا  -الرجع والبيئة واهلافاملرسل والرسالة والوسيلة واملسعمتقبل و

  .هلذه املعمتغريا  قل اتأثريه -أو جتادهله  -تتامله 

االصطياد إذن كاسرتاتيجية / مباأ االسعمتحواذ 

للعمتأثري ال يضان النجال العمتام، وإمنا يعمتايز 

بنظرته إىل عالية تأثري وسائل االتصال 

وجناحها باععمتباردها عالية متقاة، يعمتاا إىل 

اخعمتيار املعمتصل الناج ، والرسالة املناسبة، 

والوسائل املناسبة اليت ختاطب اجلاهور املتين، 

يف الظروف املالئاة، واحعمتساب عوامل 
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االصطياد إذن مردهونة بارجة فهم وتتامل املعمتصل مع / ودرجة االسعمتحواذ .. العمتشويب

 .تها املعمتتادةدهذه املعمتغريا  وتوظيفه املعمتقن لتناصر التالية اآلتصالية مبعمتغريا

تقايم اسرتاتيجية االصطياد الذي نقرتحه  –ولاول مباأ االسعمتحواذ على املعمتلقي 

، إذ ميكن أن جنا خيطا، لعمتأثري وسائل االتصال تشبه يف آلياتها عاليا  الصيا

مشرتكا، ألوجه الشبه بني عاليا  تأثري وسائل االتصال وعاليا  االصطياد يف 

وتشبهها كذلك من حيث  تنوعها . بحار  أو ااحميطا  أو غريدهااألنهار أو البحريا  أو ال

 . وسائلها -واخعمتالف أدواتها

إن دهاف أي معمتصل دهو أن يسعمتحوذ على املعمتلقي، وكاا الصياد يهاف إىل أن تصيا 

شباكه أكرب نصيب، فإن املعمتصل يريا من رسائله أن تسعمتحوذ على ادهعمتاام أكرب 

 .قار من اجلاهور كي يلثر فيهم

االسعمتحواذ على املعمتلقي دهو بايل لنظريا  العمتأثري ودهو ما أمسيناه مبباأ  إذن رتحهما نق

نظر إىل عاليقة تقأثري وسقائل اإلعقالم     اسرتاتيجية تودهو يف حقيقة أمره . (االصطياد)

ن أجيقب   القذي وجناحها باععمتباردها عالية متققاة يعمتقاا إىل اخعمتيقار املعمتصقل الناج ،    

ن تقول؟ ومعمتقى  أ اطب؟ وماذا يريا من رسالعمته  طط جياا لرسالعمته ةيث يترف من 

ومقا   الظروف امللثرة يف جنال التالية االتصقالية؟   اطب؟ وكي   اطب؟ وما دهي

، والوسققائل ناسققبةن تواجققه توصققيل رسالعمته؟والرسققالة املأدهققي املتيقققا  الققيت ميكققن 

ذا املبقاأ  ودهكقذا فقان دهق   .... املناسبة اليت ختاطب اجلاهور املتناقي يف الظقروف املالئاقة   

وتنظر إىل نظريا  تأثري ... اكنامل منظورينظر نظرة واقتية إىل عالية االتصال من 

اإلعالم السابقة باععمتباردها ملشرا  تسهم يف فهم عالية االتصال، وتساعا املعمتصل يف 

 .جنال مهاعمته

م ذاعيا، أم صحفيا، أم كاتبا، أم متلنا، أم سياسقيا، ةاجقة إىل فهق   إسوا  كان  املعمتصل إن

نظريا  العمتأثري السابقة، وفهقم بتضقها سقيتينه يف يايقا اجلاهقور وخصقائ  مقن        

 اطبققه وذلققك مثققل فهققم نظريققة العمتققاف  علققى مققرحلعمتني أو عققاة مراحققل، ونظريققة  

 -يف جانققب منهققا  -االسقعمتتااال  واإلشققباع ونظريقة العمتاققاس املتلومقا ، وفهققم بتضقها     

م بتضها اآلخر يرتبط بالوسيلة ذاتها يرتبط بالرسالة مثل منوذا ترتيب األولويا ، وفه

 .مثل منوذا مكلودهان

وتوظيفهقا جيقاا، سقيجتل الرسقالة اإلعالميقة أكثقر        ن الفهم الواعي هلذه النظريا إ

 جناحا، وذلك أمل كل معمتصل

إىل فهقم لتناصقردها ومكقامن    يف الفصقل الرابقع    هلذه النظريقا   عمتنا نا مراجتتداقإذن 

اقرتال  تسعمتهاف راية نقاية هلذه النظريا  مإىل تقاي دنا دهذااالقوة والضت  فيها، وق

ل  يقققرتل رفضققا   رايققة بايلققة لنظريققا  ومنققاذا تققأثري وسققائل اإلعققالم، ودهققذا البققاي
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لألحادية اليت تنظر فيها بتض النظريا  اإلعالميقة لعمتقأثري وسقائل اإلعقالم مقن خقالل       

 ىاالسقعمتحواذ علق  مبقاأ  )) :ودهذا البايل أمسيعمته. بتض املعمتغريا  معمتجادهلة البتض اآلخر

((منوذا بايل لنظريا  العمتأثري: االصطياد يف اإلعالم - املعمتلقي

(02)

  

قوة  تأثري وسائل اإلعالم وفتاليعمتها  ممكنقة مقن خقالل مبقاأ      نودهو يقرتل ببساطة أ

ينظققر إىل التاليققة االتصققالية  كققان املعمتصققل   االسققعمتحواذ علققى املعمتلقققي، فكلاققا 

املرسقل   -مقع فهقم لتناصقردها     بأطرافهقا املاعمتلفقة    باععمتباردها عاليقة تفاعليقة متققاة   

زاد تأثريه، وكلاا قلا اسعمتتااله  -والرسالة والوسيلة واملسعمتقبل والرجع والبيئة واهلاف

 . لبتض املعمتغريا  قل اتأثري االتصال

إال إذا كانت عالية االتصقال  متعمتقاز   ال يضان النجال إذن االصطياد  /االسعمتحواذ  مباأ

، والوسقائل املناسقبة القيت ختاطقب اجلاهقور      ناسقبة الناج ، والرسقالة امل  اخعمتيار املعمتصلب

وكذلك إذا كانت درجة فهم .واحعمتساب عوامل العمتشويب ،يف الظروف املالئاة ،املتين

املعمتصقل وتوظيفقه املققعمتقن لتناصقر التاليققة االتصقالية مبعمتغرياتهققا املعمتتقادة كققبرية      

 .االصطياد/ لعمتحق  االسعمتحواذ 

ن جيقا خيطقا،   أ القذي نقرتحقه،   االصقطياد  – علقى املعمتلققي   سقعمتحواذ الامبقاأ   لاولو 

فهاف أي معمتصل دهقو   .االصطياد مشرتكا، بني عاليا  تأثري وسائل اإلعالم وعاليا 

يسعمتحوذ على ادهعمتاام مجهوره كي يلثر فيهم، كاقا الصقياد القذي يهقاف إىل أن      نأ

 .تصيب شباكه أكرب نصيب من الصيا

عاليقا  االصقطياد    اشبه يف آلياتهق ت وسائل اإلعالمل عالية االتصال نأودهكذا نرى 

أو البحريا  أو البحار  أو ااحميطقا  أو   األنهاريف 

تنوعهققا  مققن حيققث  ها كققذلكشققبهوت. غريدهققا

 .وسققائلها، وتنققوع ظروفهققا -اتهققواخققعمتالف أدوا

فهنا  الوسائل املطبوعة والوسقائل املسقاوعة   

والوسققائل املرئيققة والوسققائل العمتفاعليققة الققيت   

، ودهنقا  أنقواع   التالية االتصاليةاام يف تسعمت

الصنارا  والشبكا  املنسوجة املكونقة مقن   

خيققوط أو أليققاف متانيققة أو لاائنيققة، كاققا   

ميكققققن اسققققعمتااام القققققوارب أو السققققفن أو 

 مقن حيقث   شبه وت. األساطيل يف عالية الصيا

تنققوع واخققعمتالف ومسققعمتويا  مجهوردهققا ااحملققي 

عمتويا   واإلقلياي والاولي تنوع واخعمتالف ومسق 
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 . أو البحريا  أو البحار  أو ااحميطا  أو غريدها ما ميكن اصطياده يف الرب  واألنهار

, ن عاليا  االصطياد يعمتقاا إىل مراعقاة عقاة أمقور لنجقال عاليقة الصقيا        أوكاا 

كذلك فان تأثري وسائل اإلعالم لعمتقاا إىل  آليقا  شقبيهة بتاليقة الصقيا وتعمتوافق        

, بينهاا يكان يف ان االتصال عاليقة طرفادهقا اإلنسقان    ولتل الفارق اجلودهري . متها

واالتصقال   .بيناا عالية الصيا ذا  طرف إنساني واحقا والطقرف اآلخقر غقري إنسقاني     

 .عالية ذا  بتا إنساني والصيا ليس كذلك

نقايقة يليليقة   نظقرة   إذن علقى االصقطياد  - علقى املعمتلققي   سقعمتحواذ المبقاأ ا  يتعمتاا 

أثري، ميكن اإلفادة منها يف فهم تقأثري وسقائل اإلعقالم    نظريا  العمتلنااذا وتكاملية 

وينظر دهقذا الناقوذا إىل   . ووضع اسرتاتيجية لالسعمتحواذ عليهم املعمتلقني /على املعمتلقي

املرسقل  : التالية االتصالية باععمتباردها عالية تفاعلية متقاة بأطرافها املاعمتلفة ودهقى 

 .والرسالة والوسيلة واملسعمتقبل والرجع والبيئة واهلاف

 :السعمتحواذ على املعمتلقي مع عالية االصطيادل االتصالية تاليةالعمتواف  تو

ل
س

ر
مل

ا
 

 الرسالة

 الوسيلة

وسائل االتصال 

 اجلاادهريي

املعمتلقي 

 ورهاجلا/

 /اهلاف

 العمتأثري

البي/الظرف

 ئة

د
ا

ي
ص

ال
 

الصنا/الشبكة الطتم

 أسقققققققاطيل/رة

 صيا

االصطيا الساك

 د

البققي/الظققرف

 ئة

األمثلقة  ب ة اليت يعمتكون منها مباأ االصطياد ماعاقة ونسعمتترض دهنا التناصر األساسي

 :توضحهااليت 

 :االصطياد -االسعمتحواذ مباأصر انع

 :كاا يلي ودهي صرانالتجماوعة من  على االصطياد-االسعمتحواذ مباأ ويشعمتال

ع ملسسقعمته  مق  اانسقج م ذا خربة قادرا، علقى فهقم مجهقوره   ماربا املعمتصل  يكونن أ .0

الققذي ينسققجم مققع  اإلعالمققي اخعمتيققار :للرسققائل اإلعالميققة مققاركا دوره كاغربققل

 .فتقال  بشقكل  رسقالعمتها بأدهقاافها ضقروري جقاا لعمتوصقيل      اقعمتنتيكون مملسسعمته و
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وكلاا زاد  خربة املعمتصل وتاريبه كلاا زاد  فرص جناحه، فاملعمتصل القذي ميعمتلقك   

العمتاريب املناسب واخلربة واملهارة االتصقالية واملترفقة بطبيتقة مجهقوره ويتقرف دهافقه       

ما يصام الرسالة املناسبة واملالئاة للجاهور املسقعمتهاف يف توقيقت مالئقم لعمتحقيق      متا

التالقي   املناسقب ن يعمتلققى العمتقاريب   ألقق  اإلعالمقي النجقال فقال بقا       لكي اهلاف

واملعمتصل يلتقب    .والنظري ةيث يسعمتطيع رتاطبة اجلاهور بأسلوب فين جاذب ومقنع

ي سقوا  كقان ذلقك بغقرض الرسقائل أو      عمتحايا مقا يصقل املعمتلقق   ب إذ يقوم ملغربلا دور

األخذ يف االععمتبار ذلك الاور اخلفي للاغربل علقى يايقا    جيبولذا . تتايها أو منتها

 .إذ يلتب دور حارس الذوق التام.تصل إىل املعمتلقي اليتمنط الرسائل ومضاونها 

 ايكقون ذ  نأالصياد الذي يعمتطلع إىل الصيا القوفري جيقب   وكذلك األمر فياا يعمتتل  

ة تلدهله للقيام بالصيا اجليا، ففي عاليقة الصقيا تظهقر تلقك اخلقربة وذلقك مقن        خرب

خالل كيفية إعااد الصنارة ونوعية الطتم املوضوع فيها وحجاه ونوع الساك القذي  

والعمتوقيت يسعمتجيب لذلك الطتم، ونوعيقة البيئقة القيت سقعمتحاث فيهقا عاليقة الصقيا،       

 و.صقيا سقهلة وميسقرة للصقياد      لافإذا توفر  تلك الشروط تكقون عاليقة    .املناسب

 موقق ي نألق  الصياد نعمتائج جيقاة مقن عاليقة الصقيا القيت يققوم بهقا ال بقا          يلك

  .بالعمتاريب اجليا الذي يسب  التالية وذلك لكي يعمتقن املهنة ويعمتتلم أسراردها

والعمتتققرف علققى خصائصققه  املسققعمتهافعمتحايققا اجلاهققور ل املسققبقةإجققرا  الاراسققا  . 0

ى املعمتصل أن يتا الاراسا  املسبقة حقول مجهقوره ليعمتتقرف علقى     عل:وحوافزه وحاجاته

عاداتهم وادهعمتااماتهم وحاجاتهم وظروف االتصال املناسبة وأشقكال املنافسقة املعمتوقتقة    

احلقوافز   مترفقة و( العمتترض واإلدرا  والعمتذكر االنعمتقائي)ومراعاة التاليا  االنعمتقائية

اد املققادهر الققذي يقققوم جبولققة  الصققي مثققل  وحاجاتققه واسققعمتاااماته، للاعمتلقققياملققثرية 

يقوم مبالحظقة تقأثري  اجلقو علقى      أنيباأ بتالية الصيا، فتليه  أناسعمتطالعية قبل 

البحر وما انسقب مكقان لوضقع الشقبا  ومقاى سقرعة وققوة العمتيقار القذي ققا جيقرف            

 .الشبكة مته

مترفة احلوافز املثرية للاعمتلقي وحاجاته واسعمتاااماته عناصر مهاة، يف تصايم رسقالة  

رتاطبقة أو   غريقزة اخلقوف  يقي  تأثري فوري علينا رتاطبة  -مثال،–ناجحة فلو حاولنا 

ثابة للاعمتلقي كاشعمتاال الرسالة اإلعالمية على وعا بإ ثابة مادية أو متنويةالوعا بإ

للاعمتلقي كاا لصل يف اإلعالنقا  القيت تققام خصقوما  جمزيقة       مادية أو متنوية

الرسائل اإللكرتونيقة القيت تصقل إىل الربيقا مقن      على أستار السلع، ومثل التايا من 

غري اسعمتئذان لعمتبيع الودهم للاغفلني عن طري  إغرا ا  كسب سريع وجقوائز جمانيقة   

وقامققت وسققائل االتصققال يف األردن (. وعققود ال تعمتحققق )وخصققوما  ورحققال  جمانيققة 

مقن   0999مبااطبة غريزة اخلوف عنا املعمتلقي حيناا بالغت يف يقذير اجلاهقور عقام     
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ظادهرة كسوف الشاس وخطر النظر املباشر إليها، مما جتل عاان يومها تباو كأنها 

ماينة مهجورة، وكنت جتا متظم البيو  قا أغلقت نوافذدها بإحكام خشقية تسقلل   

  .أشتة الشاس داخلها

  :الرسالة وصياغعمتها حسب ذوق اجلاهور املسعمتهاف اادعإ .3

ويق  لايه إشقباعا  ويسقعمتطيع   عيعمته تكون الرسالة مالئاة للجاهور ونو أنجيب 

الطتم املناسب إلغرا  وجقذب   نوعية)فكاا  عمتار الصياد .اسعمتتااله بشكل مناسب

،شقكل الرسقالة   أسلوب الرسالة الطتم، نوعية الربامج فان اخعمتيار , ما يريا اصطياده 

 دهل دهي رسالة يعمتقوي .طبيتة مضاونها تلثر مجيتها يف قارتها يف العمتأثري يف املعمتلقني

 على مناشاة منطقية أو مناشاة عاطفية أو دهل تناشا غريزة اخلقوف أو تتاقل علقى   

 أو دهل يق  له إثابا  مادية أو نفسية أو عاطفية؟ إثارة غريزة لاى اجلاهور

الصقياد   ممقا جيقرب  اآلخقر  البتض لساك بتضها عن ا عمتل  نوعيةختمثل ما دهو متروف 

 .على وضع الطتم املناسب للساك املطلوب

 للجاهقور  املالئاة لعمتوصيل الرسقالة  الوسائلسعمتااام ا .2

اخعمتيقار الوسقائل     :اجلاهقور يضان حماصرة  مبا املناسب

، املالئاة لعمتوصيل الرسالة مبا يضان حماصقرة اجلاهقور  

فاسعمتااام أكثر من وسيلة إعالمية مع تكرار الرسقائل  

 ااميسعمتو. يساعاان يف عالية االسعمتحواذ على املعمتلقني

إذ  .وسقيلة عاليقة يف عاليقة الصقيا     أكثر منالصياد 

بققأدوا  خاصقة متكنققه مققن يقيقق   الصققياد يسقعمتتني  

 .وأساطيل الصيا نارةوالصالشبا  كغرضه 

يهاف كل إعالمي يقي  العمتأثري يف مجهوره، ويسعمتنا : النعمتائج –العمتأثري -اهلاف  .5

يريا  إىل اسرتاتيجية حمادة يف الوصول إىل اجلاهور، ودهو لاد أي نوع من اجلاهور

د دهو اصطياد نوع ان دهاف الصيإ .يلثر فيه، دهل دهو مجهور عام أم مجهور خاص أن

 .كاية يطا  يف احلصول عليها متني من الساك أو

تشال البيئة أو الظرف االتصالي جماوعقة مقن املقعمتغريا      ( :البيئة ااحميطة)الظرف  .6

ال عناصققر مققن بينهققا التوامققل السياسققية واالقعمتصققادية واالجعمتااعيققة، كاققا تشقق  

 .  العمتشويب وعناصر الزمن يف التالية االتصالية
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يأخذ الصياد موضقوع البيئقة وعناصقردها    

يف حسبانه دائاا، إذا ما أراد الاخول للبحقر  

فاملا واجلقزر واجلقو ومقاى    . بغرض الصيا

عا  املياه أمور قا تكقون يف صقاحله او   

واخعمتيار الوقت املناسب دهقام بالنسقبة    ضاه

 . له

االتصال عالية قا يترتيها  :العمتشويب.7

ولققرص املعمتصققل قققار جهققاه . العمتشققويب

ياشقققي أي تشقققويب علقققى التاليقققة   

برسققالعمته أو بالقنققاة أو مققن املعمتلقققي أو مققن  االتصققالية سققوا  كققان تشويشققا معمتتلقققا 

يكون وحياا، يف املنطقة اليت اخعمتاردها للصيا فيهقا،   أنلبذ الصياد دائاا، و.املنافسني

اقرور سقفينة   كامللثرا  اليت قا تقلثر علقى عاليقة الصقيا،     وذلك لكي يبعمتتا عن 

 ...والعمتلوث اخلتواص  والا امواألو بالقرب منه 

 عاليقة الزمن عنصر دهام يف التالية االتصقالية، كاقا دهقو دهقام يف     : الزمن ناصرع. 9

 :الصيا وتعمتاثل عناصر الزمن مبا يلي

ماة حمقادة سقوا     هلا فالربامج :يةاالتصال التالية تسعمتغرقها اليت املاة/ الوقت مراعاة  -أ

ان تراعقى ققارة    وعليهاأو دراسية أو ثقافية تقاس بالاقائ  والثواني،  إخباريةكانت 

جيقب مراعاتهقا    اقعمتصقادية ن ماة الربنامج هلا تبتا  أكاا . املر  الذدهنية على املعمتابتة

  الصقياد  الصياد يعمتحكم باملاة الزمنية، فهنقا و .حسب االمكانا  املعمتوافرة للاحطة

الذي يصيا  س ساعا  ودهنا  آخر يصيا ملاة سبع ساعا  يوميا،، فكلاا كانت 

 . وفرأاملاة أطول كان ااحمصول من الساك 

 أو إرسال الرسالة للبثالوقت املناسب  اخعمتيار دهو ودهذا :االتصال فيهالعمتوقيت الذي يعمتم  -ب

 .املعمتلقيالذي يراعي ظروف 

 مثقل  رسالة مع حاث أو ظرف مناسب للتالية االتصقالية ال تزامنيتين  ودهو: العمتواقت .ا 

ودهو يتين تزامن الرسالة مقع حقاث    ،املالئاة اليت تبث ملناسبا  متينة الربامجالرسائل أو 

 . أو ظرف مناسب للتالية االتصالية

 :وتقراكم الرسقائل   بالعمتكرارتضيي  اخلناق " والشاوليةمباأ ااحماصرة  اسعمتااام .8

اسقعمتااام  د بعمتطبيق  ذلقك املبقاأ يف عاليقة الصقيا مقن خقالل        ميكن ان يقوم الصقيا 

عاليقة تكقرار الرسقائل وتراكاهقا تققود إىل      ر العمتكراو.الشبا  أو أي وسيلة أخرى



182 
 

يسعمتاام الصياد أكثر من صنارة للصيا، فيقوم بعمتثبيت بتضقها علقى   إحااث العمتأثري 

ك، وبالعمتقالي  جوانب وأطراف السفني، فعمتكرار الطتم املوضوع يف الصنارة يغري السقا 

 .جناحهفهذه الطريقة كفيلة بعمتحقي  

السوق اإلعالمي الاولي دهنا  منافسقة شرسقة،    يف منافسة شرسة دهنا : املنافسة .02

الكقم والنقوع، وجيقب علقى اإلعالمقي احلقاذق يايقا منافسقيه، ومترفقة           حيثمن 

ن تققود  أمجهوره املسعمتهاف مقن دهقلال  املنافسقني، وميكقن      جيذبن أكي  ميكن 

إذا اجعمتاع عاد من الصيادون فقوق سقط    من تلقي الرسالة  اجلاهورنافسة إىل دهروب امل

سفينة ما بغرض الصيا فان مباأ املنافسة سوف لاث بينهم وسقوف يكقون العمتفقوق    

  .من نصيب الصياد الذي ميعمتلك األداة لعمتحقيقه

ألسقاس القذي   ودهقي ا   االتصالية يعمتاا إىل مرونة من قبل املعمتصل،  التالية :املرونة .00

ن يعمتحلى به الصقياد، فأسقلوب اسقعمتااام املنقاورة واحليلقة مقن األسقاليب اهلامقة         أجيب 

فإذا قام الصياد بنصب شباكه، فانه يققوم مبالحظقة أفقواا    . لعمتحقي  الصيا املطلوب

األماكن التايقة واليت يكون فيها السقاك   يفالساك إما عن طري  السفينة وذلك 

يق  السقباحة  أو أحقااث صقو  بواسقطة عصقا أو أي أداة       وعن طر، بالقرب من السط  

  ااحمقاد وتكقون دهقذه الطريققة     ابشطويلة وذلك لكي يوجه مسار الساك جتاه ال

ودهكذا األمر مع اإلعالمقي القذي عليقه ان    .بالقرب من السواحل أي من املناط  الضحلة

 .يعمتكي  مع ظروف مجهوره وطبيتعمتهم 

اسقعمتااام تكنولوجيقا االتصقال    : عمتكنولوجيقا امللسسقاتي باسقعمتااام ال   االتصال. 00

اجلاهور أمر دهام فكلاقا زاد اسقعمتااامنا لعمتكنولوجيقا االتصقال كانقت       إىلللوصول 

 إمكانيقا  ( وكلاقا اسقعمتطتنا توظيق    .)أكقرب ممكقن   مجهورفرص الوصول إىل 
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 . أكرب النجالالتال امللسساتي يف االتصال كان 

ايثة يف الصيا فيصطادون الكثري دهنا  الصيادون الذين يسعمتتالون األساطيل احل

من األمسا ، ودهذا الصيا الضام ال لاث إال من خالل شقركا  معمتاصصقة يف مثقل    

ووسائل للصيا   دهذه األعاال واليت متلك مقوما  دهذا التال من أموال متاة ومن أدوا 

 .ومن قوى بشرية ملدهلة

وسقائل اإلعقالم   ومل  أنه ال ميكننا احلايث عقن تقأثري فقوري أو متعمتقال أو ققوي ل     

فذلك أمر يتعمتاا على القارة علقى االسقعمتحواذ علقى املظلقيت، ودهقذه      .  بشكل مطل 

أنهقا اسقرتاتيجية يقعمتم تنفيقذدها بنجقال كامقل أو       .  التالية تشبه عالية االصقطياد 

ذلقك أمقر كلقه يتقود إىل درجقة األخقذ يف االععمتبقار مبجاوعقة مقن          .  بفشل كامقل 

جيقاا، يف التاليقة االتصقالية ميكننقا أن  قق       العمتغيريا  القيت إذا أحعمتسقبنا دوردهقا    

 .جناحا، كبريا، يف العمتأثري يف املعمتلقني
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 حمعمتويا  الفصل السادس 

     ااسعمتاااماتهووظائ  وسائل اإلعالم 

  ماخل

 : وظائ  وسائل اإلعالم يف اجملعمتاع .أ

  األخبار نقل وظيفة 

 اإلعالم والعمتتليم عمتاوظيف 

 ط اجملعمتاع ونقل تراثهوظيفة تراب 

  وظيفة الرتفيه 

   أو الرقيب التاومي" وظيفة الرقابة 

 اإلعالن والرتويج  عمتاوظيف 

  وظيفة تكوين اآلرا  واالجتادها 

اسعمتاااما  وسائل االتصال اجلاادهريي ويقي  اإلشباعا   .ب

 لاى اجلاهور

 اسعمتاااما  وسائل اإلعالم على مسعمتوى مجادهريي 

 اسعمتتاال وسائل اإلعالمبعمتاا إىل إشباع حاجا  األفراد واليت ي 

 عمتتامل متهاوطريقة الاسعمتاااما  الناس لوسائل اإلعالم 

 تأثريا  وسائل االتصال اجلاادهريي .ج

 تأثريا  اجلانب املادي للوسيلة اإلعالمية 

 من حيث املضاون وسائل اإلعالم ا تأثري 

 التوامل االتصالية امللثرة يف فتالية تأثري وسائل اإلعالم

 .املعمتصل-املرسل  -أ   

 .الرسالة -ب 

 . الوسيلة - ج

 .اجلاهور-املعمتلقي  -د  
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 الفصل السادس 

 

وظققققائ  وسققققائل اإلعققققالم  

 وتأثرياتهقققا ااسعمتاااماتهو

 يف اجملعمتاتا  احلايثة    

 

 :ماخل

أصبحت وسائل اإلعالم بالنسبة للاجعمتاتقا   

يعمتم متاسقك البنيقان    املتاصرة ضرورة حياتية، بها

وعن طريقهقا يقعمتم العمتتقبري    . االجعمتااعي، وبها يعمتم توثي  الصال  بني احلاكم والشتب

وتقوم وسائل اإلعقالم بقاور أساسقي يف تتزيقز االتصقال      .  عن رغبا  الناس وتطلتاتهم

 .الاولي بني الشتوب وما تنقله من قيم رتعمتلفة عرب احلاود إىل األمم

ذا ققوة هلقا أبتاددهقا االجعمتااعيقة مبققاار مقا هلقا مقن ققوة          أضحى اإلعالم يف يومنا ده

فوسققائل اإلعققالم اليققوم تنقققل إلينققا املتلومققا  واآلرا   . سياسققية واقعمتصققادية وثقافيققة

 ، ومن خالل نشاطها االتصالي يعمتم نققل التقادا  والعمتقاليقا ويقعمتم     واألفكار واالجتادها

وأصقب   .  يم وخلق  ققيم جايقاة   تتزيز القيم السائاة يف اجملعمتاع وقا تقوم أيضا، بهام ق

األفراد يسعمتتالون وسائل اإلعالم ألغراض معمتنوعة ولقققون بهقا إشقباعا  رتعمتلفقة،     

فهم لصلون منها على املتلوما  ويقضون متها أوقا  ممعمتتة ُتسرِّي عن النفس احلقزن  

 .وعنا  التال فرييلون إىل آفاق جاياة ويعمتترفون على عادا  وقيم وتقاليا جاياة

 :غا  وسائل اإلعالم سالحا، ذا حاين ودهكذا

دهي قوة إجيابية داخل اجملعمتاع تتال على متاسكه وتاعيم بنائقه، كاقا تتقرب    : أوال،

عن قضاياه وتكش  عن ألقوان الفسقاد وااحمابقاة واال قراف، وتسقادهم يف دفقع       

 .عجلة العمتناية فيه

ل علقى ختريقب اجملعمتاقع،    وذلك  أنها قا تتا. ذا ا لسن اسعمتااامهاإودهي قوة سلبية : ثانيا،

وتفعمتيعمته، ويطيم متنوياته، وتشويه شاصيعمته الوطنية بغرس قيم غريبقة فاسقاة،   

وبعمتقايم صور من النااذا الغريبة لالحعمتذا ، وهلذا فقان فهقم وظقائ  وسقائل اإلعقالم      

واسعمتاااماتها يصب  ضرورة للعمتتامل مع دهذه القوة، اليت ميكن  ان تكون ققوة خقري   

 .ع، أو قوة شر تسهم يف تتطيل قواه العمتناويةتتال لصاحل اجملعمتا
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وحيناا نواجه أنفسنا بسلال حول وسائل اإلعالم اليت ياصقرنا كقل يقوم، ملقاذا     

؟  أو لو سألنا أنفسنا ماذا يقق  لنقا دهقذه    ..نساع أو نقرأ أو نشادها وسيلة إعالمية ما

إلعقالم ويف  الوسائل؟  فان دهذين العمتساالني جيتالن املر  يفكر يف وظائ  وسقائل ا 

اسعمتاااماتها ويف تأثرياتها على اإلنسان، وجيتالنه يفكر أيضا، دهل وسائل اإلعقالم  

 ذا  قوة حقيقية يف تأثريدها يف اجلاهور أم ال؟

حني تترضنا لنظريقا    األخريوقا حاولنا يف الفصل الساب  ان جنيب عن السلال 

ائ  وسقائل االتصقال   ويف دهذا الفصل سوف نققوم باراسقة لوظق   . تأثري وسائل اإلعالم

واسعمتاااماتها وما يققه مقن إشقباعا  ودراسقة التوامقل املقلثرة يف جنقال التاليقة        

 .االتصالية مع الرتكيز على تأثري العمتلفزيون على األطفال

 

 :وظائ  وسائل اإلعالم يف اجملعمتاع. أ

ق أي معمتعمتبع للاراسا  اإلعالمية حول االتصال اجلاادهريي، سيجا انه ال يوجا اتفا ان

أساسي حول وظائ  االتصال اجلاادهريي وكثريا، ما يعمتم اخللط ما بني الوظائ  وما بني 

العمتقأثريا  عنقا احلقايث عقن وسقائل االتصققال      

وبيناا الوظائ  تهعمتم بالاور التقام  . اجلاادهريي

الذي تلديه وسائل االتصال، جنا ان العمتقأثريا   

دهققي نعمتققائج هلققذا الققاور التققام ودهققي ختصققي  

دوار التامة اليت تلديها وسقائل  ويايا هلذه األ

اععمتربنققا  ان   إذافتلققى سققبيل املثققال  . االتصققال

وظائ  االتصال اجلاقادهريي،   إحاىالرتفيه دهو 

فان دهذه الوظيفقة ققا يقق  تقأثريا  نفسقية      

أو سقلبية، فقاملعمتفرا القذي     إجيابيقة واجعمتااعية رتعمتلفة عنا اجلاهور، واليت قا تكقون  

كن  ان يكون تأثري املشادهاة عليه القضا  على شتوره يشادها برناجما، ما مبفرده، مي

وظقائ  وسقائل    إحقاى اععمتربنقا  ان  األخبقار دهقي     إذاكذلك .بالوحاة أو امللل أو غريدهاا

االتصال اجلاقادهريي، فإنقه ميكننقا ان جنقا تقأثريا  هلقذه الوظيفقة مقن حيقث ترتيقب           

 .يشادهادها أولويا  القضايا لاى اجلاهور الذي يقرأ األخبار أو يساتها أو

وسقائل اإلعقالم يف    وظقائ  وسوف نسقعمتترض فياقا يلقي بتقض آرا  البقاحثني يف      

دهذه الوظائ  اليت تضي  لعمتصل إىل ثالثة وظائ  عامقة عنقا القبتض وتصقل     . اجملعمتاع

 .إىل تسع وظائ  عنا البتض اآلخر

 : ان دهذه الوظائ  تعمتاثل فياا يلي Lasswelويرى دهارولا السويل 

 .رقابة على البيئة أو ااحميطال/  اإلشراف: أوال،

 .البيئة اليت يتيب فيها-التال على ترابط أجزا  اجملعمتاع يف االسعمتجابة للاحيط : ثانيا،

وظيفة نقل الرتاث االجعمتااعي والثقايف من جيقل إىل جيقل آخقر   : ثالثا،

(1)

وبيناقا تققوم    

 ااحمققيط الققذي يتققيب فيققه النققاس-علققى البيئققة  اإلشققراف وظيفققة وىلالوظيفققة األ
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فقان   بكش  ما يهاد  قيم اجلااعة ويقلثر عليهقا وعلقى التناصقر املكونقة هلقا،      

, الوظيفة الثانية جتتل لالتصال دورا، أساسيا، يف ترابط بنيقة اجملعمتاقع ومتاسقكه   

حيث يقوم االتصال مبسلولية القربط بقني احلقاكم وااحمكقوم، وبقني اجلااعقا        

وأمقا الوظيفقة الثالثقة فهقي     .رتكةاملاعمتلفة يف اجملعمتاع مبا يعمتال م مع مصاحلها املش

 .اليت بها يعمتم نقل القيم والتادا  والعمتقاليا ونقل اللغة إىل أفراد اجملعمتاع

ان لوسقائل اإلعقالم     Lazarsfield & Mortonوكذلك رأى الزارسفلا ومورتقون  

ثالث وظائ  اجعمتااعية

 (2)

 :دهي 

والعمتنظياققا   ةيققث تقققوم خبامققة القضققايا التامققة واألشققااص :  وظيفققة تشققاورية. أ

 .واحلركا  االجعمتااعية من خالل الوضع العمتشاوري الذي يققه وسائل اإلعالم

واليت تعمتحق  من خقالل مققارة وسقائل اإلعقالم     :  وظيفة تقوية األعراف االجعمتااعية. ب

علققى فضقق  وكشقق  اال رافققا  عققن األعققراف االجعمتااعيققة وذلققك بعمتتريققة دهققذه   

 .اال رافا  للرأي التام

تقال عاليقا، علقى اخقعمتالل وظيفقي لقاور        متيقةودهي وظيفة :  عمتاايريةالوظيفة ال -ج

وسائل اإلعالم، وذلك عن طري  زيادة مسعمتوى املتلوما  للجاهقور، حيقث يعمتسقبب    

طوفان املتلوما  إلعااد كقبرية مقن النقاس إىل جرعقا  مقن املتلومقا  القيت ُتحقوال         

ان تصقب  نشقاطا    مترفة الناس إىل مترفة سلبية وذلقك يقلدي إىل احليلولقة دون    

 .البشر ذا  مشاركة فتالة نشيطة

يققام لنقا ثقالث     Schrammيف مقابل دهذا جنا باحثا، اتصاليا، كقبريا، مثقل شقرام    

وظائ  عامة يرى  أنها ضرورية لالتصال اجلاادهريي وخاصقة  

 (:3)يف جمال العمتناية الشاملة حيث يرى ان دهذه الوظائ  دهي 

سعمتكشققاف اآلفققاق  وذلققك ال(اصالبصاقق)وظيفققة املراقققب   -1

 .العمتقارير عن األخطار والفرص اليت تواجه اجملعمتاع إعاادو

تقعمتم مقن خقالل املتلومقا  ميكقن  ان      : الوظيفة السياسية -2

القرارا  املعمتتلقة بالسياسة وكذلك ميكقن    اختاذيعمتم 

 .العمتشريتا  إصاارالقرارا  القيادية ان يعمتم  اختاذان يعمتم 

ئة أفققراد اجملعمتاققع اجلققاد وذلققك مققن خققالل تنشقق دور املتلققم -3

 .باملهارا  واملتعمتقاا  اليت يقاردها اجملعمتاع بإمااددهم

تسقع   توساع من دهقذه الوظقائ  لعمتصقب      Leslie Moeller رليزلي مويل وجهة نظرو

وظائ 

 (4)

 :دهي 

 .والعمتزويا باملتلوما  ورقابة البيئة نقل األخباروظيفة  - 1

فائققاة املتلومققا  وتوجيققه النققاس ملققا الققربط والعمتفسققري واهلققاف منققه يسققني نوعيققة  - 2

 .يفكروا به وما يتالوه

 Schrammشرام 
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 .الرتفيه ودهافه يرر الناس من العمتوتر والضغط واملصاعب - 3

مقن خقالل تقوفري قاعقاة      اجملعمتاقع العمتنشئة االجعمتااعية ودهافها للاساعاة يف توحيا  - 4

 .مشرتكة للاتايري والقيم واخلربة اجلااعية

 العمتسوي  - 5

العمتغيري االجعمتااعي وذلك بقيقادة   املبادرة يف - 6

 .العمتغري االجعمتااعي يف اجملعمتاع

ودهافه وضع الناط : خل  الناط االجعمتااعي - 7

للاجعمتاع وذلك بعمتقوفري املثقال يف الشقئون    

 .التامة واألدب والثقافة ومنط احلياة

 ".احلارس التاودي"الرقابة  - 8

 .العمتتليم - 9

 -وبققول  De Fleureفلققور يوقققا اقققرتل د 

 :أربع وظائ  لنعالم تعمتاثل فياا يلي Ball - Rokeach روكيب

 .بنا  الواقع االجعمتااعي إعادة - 1

 .اععمتاا على متلوما  وسائل اإلعالم إذاتكوين االجتادها  لاى اجلاهور  - 2

 "وظيفة وضع األجناة " ترتيب األولويا  لاى اجلاهور  - 3

.توسيع نس  املتعمتقاا  لاى الناس - 4

(5)

 

.  ذه الوظائ  عنا الباحثني السابقني بشي  من التاومية والعمتقااخل وتعمتص  تلك ده

إذ يققاخل بتضققها يف جمققال العمتققأثريا  وتكققوين االجتادهققا  وبتضققها يققاخل يف جمققال 

 .بتضها مع البتض اآلخر إدمااالوظائ  وميكن 

ونرى ان االتصال يقوم مبجاوعة أساسية من الوظائ ، والقيت يقق  جماوعقة مقن     

وعة، والبتياة النعمتائج، سوا  على مسعمتوى الفرد، أو اجلااعقة، أو اجملعمتاقع،   العمتأثريا  املعمتن

 :ودهذه الوظائ  نلاصها فياا يلي

 

 :األخبارنقل وظيفة  - 0

أو دوليقة، ومهاقا    إقليايقة ودهي وظيفة تعمتاثل بنقل األخبار سوا   كانت حملية أو 

عمتابتة ما جيري حقول  كان نوعها اقعمتصادية،  أو سياسية، أو اجعمتااعية، أو فنية، وذلك مل

وتهاف األخبار إىل وصل اإلنسان بالتقاا اخلقارجي غقري    . املر  يف عامله الصغري والكبري

 .الشاصي وتزوياه مبا يسعمتجا من أخبار

 :اإلعالم والعمتتليم عمتاوظيف - 1

فبيناقا تققام وظيفقة    . واإلعالم والعمتتليم وظيفعمتان تكال كقل منهاقا األخقرى   

يت يسعمتفيا منها وتوفر له مقادة يسقعمتفيا منهقا املقر  يف حياتقه،      اإلعالم للار  املتلوما  ال

ماديا،، أو فكريا،، أو اجعمتااعيقا،، فقان العمتتلقيم يف حقيقعمتقه وظيفقة تققام لقه نوعقا، مقن          
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لعمتاعيم عالية العمتتليم الرمسقي، أو تققام متلومقا      إمااملتلوما  املنهجية اليت تسعمتاام 

 .ري الرمسيالعمتتليم غ إطارتكسب املر  مهارا  جاياة يف 

 :وظيفة ترابط اجملعمتاع ونقل تراثه - 1

االتصال دهو السبيل الوحيا إىل ترابط اجملعمتاع، فهو الذي يربط أفراد األسرة بتضقهم  

الشتب  يوث  التالقة بنيببتض، ودهو الذي يربط أفراد اجملعمتاع بتضهم بالبتض اآلخر، و

يققوم   -وتقاليقاه  قياقه وعاداتقه   و لغعمتقه  –ومقن خقالل نققل تقراث الشقتب      . حكومعمتهو

االتصال بأدهم وظيفة له إذ متكّن شتبا، ما مقن ان ميعمتلقك خصائصقه املايقزة، وجتتلقه      

أقنيقة االتصقال ضقرورية السقعمتارارية      ان. كذلك قادرا، على حف  متاسكه ووحاتققه 

ترابط اجملعمتاع، واحلفاظ على كيانقه، ومتعمتقااتقه، ومحايقة فلسقفعمته، وتوحيقا أفقراد       

ومقن ثقم فإنقه عقن طريق  االتصقال تقعمتم        . م، وأدهقااف جمعمتاتقاتهم  اجملعمتاع، لعمتحقي  آماهل

ومن دهذا املنطل  جيوز لنا الققول بقان وسقائل    .  العمتنشئة االجعمتااعية السياسية والاينية

االتصققال يف اجملعمتاققع كاجلهققاز التصققيب يف اجلسققم كالدهاققا يتاققل علققى متاسققك  

 .وتنسي  حركاتها األعضا 

  : وظيفة الرتفيه - 8

فة الرتفيهية لالتصقال أدهايقة عقن الوظقائ  األخقرى، ودهقي مقن أققام         ال تقل الوظي

املر  ال ميكنه ان يتقيب حياتقه حيقاة عاقل      ان. الوظائ  اليت عرفها اإلنسان لالتصال

ولذلك كقان الغنقا  والقرق     . جادة، ةيث ال جيا فيها ما ُيسراي عنه، و ف  معمتاعبه

 .منذ وجا لننسان والنكعمتة واللتب وغريدها كلها أشكال ترفيه أساسية

ان وظيفققة الرتفيققه أساسققية لعمتحقيقق  بتققض اإلشققباعا  النفسققية واالجعمتااعيققة،  

العمتوتر اإلنساني على مسعمتوى األفقراد واجلااعقا  يف أي جمعمتاقع كقان، ولكقن       وإلزالة

ن يكون دهنا  تقوازن بقني وظقائ  االتصقال فقال يغلقب الرتفيقه علقى         أدهذا يسعمتاعي 

بققرامج متظققم ااحمطققا  اإلذاعيققة والعمتلفزيونيققة الوظققائ  األخققرى، كاققا يالحقق  يف 

 .التربية

 ":أو الرقيب التاومي " وظيفة الرقابة   - 5

متثققل دهققذه الوظيفققة أحققا الققاروع األساسققية   

نعمته مقن الفسقاد واملاالفقا     احلااية اجملعمتاقع وصقي  

ولققذا فقققا أطلقق  علققى . اسققعمتااام السققلطة وإسققا ة

بقة  ان وظيفقة الرقا . الصحافة اسقم السقلطة الرابتقة   

دهقي   -يعمتم فيهقا االتصقال    -على البيئة اليت  واإلشراف

مققن الوظققائ  الققيت جيققب ان تسققتى احلكومققا    

متثل عونا، هلا يف كش  أشقكال   ألنها، إلجياددها

الفساد، اليت ميكن  ان ياث، وبهذا تلتب وسقائل  

اا، للحكومققة يف تأديققة دوردهققا اناإلعققالم دورا، مسقق
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وتتعمتقرب دهقذه   . أساسيا، للافاع عن مصاحل الناس كاا  أنها تلتب دورا،. على أكال وجه

حلاحا، وأدهاية يف دول التاا الثالث، حيث يعمتاا دهقذه القاول إىل تتبئقة    إالوظيفة أكثر 

جهوددها الوطنية من أجل العمتناية، ودهقذا يسقعمتاعي كشق  كقل املتواققا  وأشقكال       

 ان. يع وتنفيقذدها ، وعام الكفا ة، والفشل يف إدارة املشقار ةيوااحمسوبالفساد وااحماباة 

وظيفققة الرقيققب التاققومي وظيفققة أساسققية، لعمتقققام اجملعمتاتققا  وللعمتتققبري عققن الققرول   

  .الاميقراطية البناا ة يف أي جمعمتاع كان

 :اإلعالن والرتويج - 6

واإلعقالن  . يتعمترب اإلعالن من الوظائ  األساسية لالتصقال يف اجملعمتاتقا  احلايثقة   

 عرفت أشقكاال، رتعمتلفقة منقذ كانقت العمتجقارة      دهو الوسيلة احلايثة لرتويج السلتة اليت

 . واملقايضة

فهو  قام املسقعمتهلك، و قام    : ويقوم اإلعالن بعمتقايم خاما  على مسعمتويا  عاة

املتلن صاحب السلتة، و ام الوسيلة اإلعالمية اليت أعلن فيها، ويقام خامقة لعمتنشقيط   

عمتاتقا  االسقعمتهالكية   ويف ظل اجمل.  احلركة االقعمتصادية والعمتجارية الوطنية والتاملية

غققري املصققنَّتة مثققل الققاول التربيققة ودول التققاا الثالققث، فققان اإلعققالن بققرغم فوائققاه     

االقعمتصادية يف تنشيط احلركة االقعمتصقادية، ويف تتريق  املسقعمتهلك علقى أنقواع مقن       

السلع اليت لعمتاجها، إال ان له تأثريا  سقلبية تعمتاثقل يف تشقجيع القرول االسقعمتهالكية،      

شرائية يف جمعمتاتا  تسعمتهلك سلتا، تسعمتورددها وال تنعمتجها، مما يثققل   وتكوين عادا 

على كااليا  ميكقن االسقعمتغنا     االنفاقيا  األفراد وميزانية الاولة، وتقوم  يف انميز

عنهققا، ويققلدي ذلققك إىل عجققز يف ميزانيققة املققافوعا  يف تلققك الققاول ذا  الطبيتققة      

 .املسعمتهلكة غري املنعمتجة

 :ادها تكوين اآلرا  واالجت - 7

من الوظائ  التامة والرئيسية القيت تلديهقا وسقائل االتصقال اجلاادهرييقة، وظيفقة       

تكوين اآلرا  واالجتادها  لقاى األفقراد واجلااعقا  والشقتوب إذ ان هلقا دوردهقا اهلقام يف        

 وإذا. تكققققوين الققققرأي التققققام

كانت دهذه الوظيفة ال ميكن 

عزهلقققا عقققن بتقققض الوظقققائ  

األخققرى، مثققل وظيفققة األخبققار، 

وظيفيت اإلعالم والعمتتلقيم، إال   و

أنها متعمتاز خبصوصقية تكاقن   

يف اهلققاف مققن دهققذه الوظيفققة،   

والققيت ُتتنققى بعمتشققكيل اآلرا    

ومقن  . واالجتادها  لاى اجلاهقور 

ثققم تققاخل الاعايققة والتالقققا  
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 .التامة وتكوين الرأي التام ضان دهذه الوظيفة

فهقي كاقا نظقن     ((Agenda Setting (وضع األجناة)وأما وظيفة ترتيب األولويا  

ليست وظيفة قائاة بذاتها، وإمنا دهي تكنيك خاص يسعمتاام لعمتكوين اآلرا  وترتيقب  

املوضوعا  لاى  اجلاهور حسب أولوياتها، وتبتا، للرتكيز الذي تلققاه مقن قبقل وسقائل     

 اإلعالم

اجنقاز وظقائ  وسقائل     ان  Moellerوقا رأى مقويلر  

ا اقرتحعمتقه  اإلعالم على الوجه األكال يعمتم مقن خقالل مق   

وذلك بعمتحقيقهقا     Hachens Commissionجلنة دهاتشنز 

املعمتطلبا  العمتالية 

(6)

 

الصاق والشاولية، واالسعمتقصقا  القذكي لألحقااث     -1

 .اليومية يف سياق يتطيها متنى

 .ن تكون منربا، لعمتبادل العمتتليقا  والنقاأ - 2

إبققراز صققور ممثلققة للجااعققا  الققيت يعمتشققكل منهققا  - 3

 اجملعمتاع 

 .عرض وتوضي  أدهااف اجملعمتاع وقياه  -  4

 .العمتاكن من الوصول الكامل إىل املتلوما  - 5

ولعمتقيققيم أدا  وسققائل اإلعققالم انسققجاما، مققع تلققك     

اإلشقراف علقى املتلومقا  أصقبحت مهاقة، مقع اتسقاع وتتقيقا         / املعمتطلبا  فقان الرقابقة   

يث الصقاق والشقاولية   ولذا فان تقيياها يعمتم من ح. املتلوما  اليت تنقلها وسائل اإلعالم

وبيناا يتعمترب الاقة والصقاق متيقارين عقاليني أو متيقارين     . واملعمتابتة الذكية لألحااث

عاليني جاا، لعمتقييم وظائ  وسائل اإلعالم، إال ان أدا  وسائل اإلعالم  ال  لو من العمتحيز 

هقا  وتشها وسائل اإلعالم الغربية صورة من صور العمتحيز ضقا التقرب ومقن أمثلعمت   . واخلااع

إبراز صور مشودهة للشاصقية التربيقة يف العمتلفزيقون والصقحافة والكعمتقب والرتكيقز       

 .هايعلى إبراز صور منطية تسي  إل

وأما من حيث الشاولية فان تتاد مصادر املتلوما  وسرعة االتصاال  أصبحت تقوفر  

فرصا لعمتحقي  أكرب قار ممكن مقن تغطيقة املوضقوعا  املطروحقة للنققاش، ولكقن       

ة ردهينة ببتض التوامل املهنية واخلارجية اليت يا مقن العمتغطيقة الشقاملة    تظل الشاولي

 .ملوضوع ما

أو  ني ققارئ  نعمتوققع كجاهقور؛   فإننقا وفياا يعمتتل  بالعمتغطية الذكية وذا  املتنى، 

نعمتترض لرسائل ذا  نوعية جياة من حيث مضاونها ُيتاادها  أن ين أو مشادها ني مسعمتات

ويف الغالقب فقان املتاجلقة التايققة لألخبقار      . ثقافقة لنا إعالميون حمرتفون ذوو خقربة و 

ومضاون املتلوما  يف وسائل اإلعالم املطبوعة دهي أكثقر عاققا، مقن وسقائل اإلعقالم      

 .املرئية أو املساوعة

  Hachensهاتشنز 
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ن تصقب  الوسقائل   أولعمتحقي  وظيفة العمتفسري والعمتتليقا  املعمتبادلة، فان ذلك يتقين  

ودهذا ما تقوم به الصحافة وخاصة يف صفحا   اإلعالمية منربا، لعمتبادل العمتتليقا  والنقا،

 .املساوعة واملرئية فان دوردها يف دهذا اجلانب ضئيل جاا، اإلذاععمتانالقرا ، أما 

ولتله من املفيا اإلشارة إىل ان وظقائ  االتصقال اجلاقادهريي تكقاد تعمتفق  مقع مقا        

ققه  ورفا  يطل  عليه البتض اسعمتتااال  وسائل االتصال اجلاادهريي، كاا فتل دهيرب 

Hebert Et. Al  الذين رأوا ان االسعمتتااال  دهي سعمتة أنواع دهي: 

 .األخبار واملتلوما  - 1

 .العمتحليل والعمتفسري - 2

 .العمتتليم والعمتنشئة االجعمتااعية - 3

 .اإلقناع والتالقا  التامة - 4

 .البيع واإلعالن - 5

 .الرتفيه والفن - 6

 الن  أدهم وظيفة لوسائل اإلعالم،  نشر األخبار واملتلوما انوقا اععمترب دهيرب  ورفاقه 

احلاجة إىل املتلوما  أساسقية لكقل البشقر، حعمتقى بالنسقبة للبقاائيني القذين كقانوا         

انقه  . الذي ينظر إىل األف  ملترفة ماذا سيواجه القبيلقة ( البصااص)يتعمتااون على املراقب 

تقارير من أجل احلياة لقبيلعمته  بإعااديقوم 

(7)

. 

    :Agee et. al ورفاقهرية فهو كاا يقرر آجي مهاة املعمتصل مهاة كب ان

 .والعمتجاوزا  للاوظفني يف املكاتب احلكومية اإلجنازا يقوم بعمتغطية  -

 .من أجل حياة أفضل -ومن ضانهم األقليا   -ويفسر تطلتا  الشتب  -

ويصام اجلرياة أو اجمللقة أو الكعمتقاب أو الفقيلم أو الربنقامج اإلذاعقي لكقي جيتقل         -

ون ويشققادهاون أو يسققاتون وذلققك ليفكققروا ويتالققوا بنققا  علققى مققا النققاس يقققرأ

 .يعمتلقونه من وسائل اإلعالم

 .يف نشر تقارير الصحافة للااليني يف دقائ  متاودة اإلسراع -

 .ية للجااعا  واألفرادانظار اجلاهور للنشاطا  التاوأنتوجيه  -

رة على تلوث املقا  واهلقوا ،   والسيط. إقناع اجلااعة أو األمة لعمتحسني براجمها العمتتلياية -

 .ا،انوبنا  أنظاة مواصال  أكثر كفا ة وأم

اإلعالن عن املنعمتجا  واخلاما  القيت تسقعمتهاف يسقني منقوذا احليقاة واحلفقاظ علقى         -

 .االقعمتصاد

الرتفيه باألفالم، والرياضة، والقص  احلقيقية واخليالية، وقص  األطفال املصقورة   -

.ةوالربامج املوسيقية والارامي

(8)

 

 
 اسعمتاااما  وسائل االتصال اجلاادهريي ويقي  اإلشباعا  لاى اجلاهور -ب

 :ال شك من ان اسعمتااام وسائل االتصال اجلاادهريي ميكن النظر إليه من زاويعمتني



 

197 
 

من وجهة نظر املعمتصل الذي يطا  يف توظيق  وسقائل االتصقال واسقعمتااامها لعمتحقق        -أ

 .جماوعة من الوظائ  واألدهااف اخلاصة به

ومن وجهة نظر املعمتلقي الذي يقوم باسعمتااام وسائل اإلعالم لعمتحقي  إشباعا  خاصة  -ب

 .لايه

وميكننا ان ننظر إىل اسعمتاااما  وسائل االتصال اجلاادهريي على مسقعمتوى فقردي   

 .ومسعمتوى مجتي أو مسعمتوى مجادهريي

 اسعمتاااما  وسائل اإلعالم على مسعمتوى مجادهريي 

إلعققالم علققى مسققعمتوى مجققادهريي مققن قبققل ن اسققعمتاااما  وسققائل اأوقققا رأى شققرام 

 :املعمتصلني تعمتاثل مبا يلي

 .لألمة نعمتاا اسعمتااام االتصال للاسادهاة يف الشتور باال -1

 .اسعمتااام االتصال ليكون صوتا، للعمتاطيط القومي ومتبارا، عنه -2

 .اسعمتااام االتصال للاساعاة يف تتليم املهارا  لألفراد -3

 س لعمتأدية أدوار جاياة تعمتال م مع خطوا  اخلطة القومية اسعمتااام االتصال لعمتهيئة النا -4

 .اسعمتااام االتصال لعمتهيئة الناس للتب دوردهم كأمة بني األمم األخرى -5

اسعمتااام االتصال للاساعاة يف توسيع السوق  -6

(9)

 

ن  دهقذه االسقعمتاااما  يقرتبط يقيقهقا مبجاوعقة مقن احلاجقا  لقاى         أ يفوال شك 

ن تقرتبط ةاجقا  الفقرد    أ ل فان االسعمتاااما  السالفة ميكقن املعمتلقني فتلى سبيل املثا

وفهانقا السقعمتاااما  وسقائل اإلعقالم يقرتبط      . املترفية، وحاجاته لالناماا االجعمتاقاعي 

أساسا، بإدراكنا ألنواع احلاجا  لاى اجلاهور واليت يعمتم تلبيعمتها سوا  عن طريق  وسقائل   

االتصقال الشاصقي، أو اهلوايقا ، أو    اإلعالم أو عن طري  مصادر أخرى، مثل التائلقة، أو  

 .غريدها

  اسعمتتاال وسائل اإلعالمبحاجا  األفراد واليت يعمتاا إىل إشباع 

حاجقا  األفقراد     Katz , Gurevitch & Haasوقا حاد كاتز وجقوريفيعمتب ودهقاس   ) 

واليت يعمتاا إىل إشباع وذلك عن طري  اسعمتتاال وسائل اإلعالم أو غريدها ودهذه احلاجا  

 :دهي
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 Cognitiveاجقققققا  املترفيقققققة   احل -1

Needs:  ودهي احلاجا  املرتبطة بعمتقويقة

املتلوما  واملترفقة وفهقم بيئعمتنقا ودهقي     

تسقققعمتنا إىل الرغبقققة يف فهقققم البيئقققة  

والسيطرة عليها ودهي تشبع لاينا حب 

 .االسعمتطالع واالكعمتشاف

 Affectiveاحلاجقققققا  التاطفيقققققة  -2

Needs:  ودهي احلاجا  املرتبطة بعمتقويقة

الية، والبهجقة والتاطفقة   اخلربا  اجلا

ويتعمتقرب السقتي للحصقول     ،لاى األفراد

على البهجة والرتفيه من الاوافع التامة 

اليت يقعمتم إشقباعها عقن طريق  وسقائل      

 .اإلعالم

لعمتتزيقققز حاجقققا  االنقققاماا الشاصقققي  -3

 Personal Integrativeالشاصقققية

Needs:  ودهي احلاجا  املرتبطة بعمتقويقة

االسقعمتقرار، ومركقز   الشتور ب، وبالنفس والثقة ،عمتهمن حيث مصااقي دفرالشاصية 

 .، وتنبع دهذه احلاجا  من رغبة الفرد يف يقي  الذا يف اجملعمتاعالفرد 

ودهي حاجا  تنبع مقن رغبقة    :Social Integrative Needsحاجا  االناماا االجعمتااعي -4

ودهققي احلاجققا  املرتبطققة بعمتقويققة االتصققال بالتائلققة    .للجااعققة الفققرد لالنعمتاققا  

 . صاقا ، والتااواأل

ودهي احلاجا  املرتبطة برغبقة الفقرد يف اهلقروب،     :Escapist Needsاحلاجا  اهلروبية  -5

ويقرتبط اسقعمتااام   القذي يكقون فيقه الفرد،   زالة العمتوتر، والرغبة يف تغيري املسقار  إو

 :وسائل اإلعالم لعمتحقي  إشباعا  املعمتلقني مبجاوعة من املعمتغريا  ودهي

م لقق  إشقباعا  معمتنوعقة لقاى األفقراد فاضقامني وسقائل        مضاون وسقائل اإلعقال    -أ

، واملسلسال ، ودرامقا اجلرميقة العمتلفزيونيقة وغريدهقا     ألفالمااملتلوما ،اإلعالم مثل 

 .يق  إشباعا  رتعمتلفة

خصائ  وسائل اإلعالم يق  إشباعا  معمتنوعة لقاى اجلاهقور علقى سقبيل املثقال       -ب

عمتقبال املساوع أو سقرا ة يف مواجهة أمناط االوسائل املطبوعة يف مواجهة اإلذاعة، ال

 .املساوع املرئي

لق  منط العمتترض لوسائل اإلعالم إشقباعا  رتعمتلفقة، فاإلشقباعا  القيت يققهقا       -ا

الوسائل داخل املنزل ليست مثل اإلشباعا  اليت يققها خقارا املنقزل، وتتقراض املقر      

 .م مع اآلخرينلوسائل اإلعالم منفردا، ليس مثل تترضه لوسائل اإلعال
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اسقعمتتااال  املقر  لوسقائل اإلعقالم      ملاذا يكقون  تشرل لنا دهذه املعمتغريا  أنميكن 

 .آخريناناس مع  حني يكون ضه لوسائل اإلعالممنفردا، ليس مثل تترا

ودهذه املعمتغريا  ميكنها ان تشرل لنا اسعمتتااال  الناس لوسائل اإلعالم وتفسقر لنقا   

.اإلشباعا  اليت يققها هلم

(12)

 

جرادها كاتز ورفيقاه فقا توصل البقاحثون يف دراسقعمتهم تلقك إىل    أومن خالل دراسة 

جماوعة من النعمتائج حول اسعمتااام وسائل االتصقال واإلشقباعا  القيت يققهقا للجاهقور      

ومن بينها النعمتائج العمتالية 

(11)

 

، ، وااحماضقرا ، والتاقل  ألصقاقا  اععمترب املبحوثون بان املصادر غقري اإلعالميقة مثقل ا    -1 

 .وغريدها أكثر أدهاية من وسائل اإلعالم يف إشباع احلاجا  لايهم

ان وسائل اإلعالم كانت املصادر األكثقر أدهايقة إلشقباع احلاجقا  ألولئقك األفقراد        -2 

 أو أولئك األفراد املنزوين بتياا، عن الذا ، والتائلقة، واألصقاقا ، والاولقة،    نيلبعمتاملس

النسبة هللال  دهام إلشقباع احلاجقا    وكان االتصال الشاصي ب. واجملعمتاع ككل

 .املرتبطة بالاولة

دهنقا  بتقض احلاجقا  القيت ختقامها وسقائل اإلعقالم أكثقر مقن غريدهقا وخصوصقا،             -3 

الكفققال مققن أجققل حيققاة أفضققل، وإشققباع حاجققا  الفققرد لقضققا  الوقققت، واهلققروب 

وعاوما، فان احلاجا  التاطفية يقعمتم يقيقهقا بشقكل أفضقل عقن      . بشكل عام

 .صاقا طري  األ

تتعمترب الصح  دهي أفضل الوسائل اليت يقق  إشقباعا  االنقاماا االجعمتاقاعي فياقا       -4

 .يعمتتل  باملتلوما  عن الاولة واجملعمتاع، ويعمتلودها يف األدهاية اإلذاعة فالعمتلفزيون

ترتبط حاجا  االناماا الشاصقي واحلاجقا  التاطفيقة بوسقائل رتعمتلفقة حيقث ان        -5 

اصققية متينققة مرتبطققة بنوعيققة احلاجققا ،  نوعيققة الوسققيلة يققق  إشققباعا  ش 

، واألفققالم هفالكعمتققب دهققي األفضققل إلشققباع الرغبققة يف مترفققة اإلنسققان لنفسقق     

 .والعمتلفزيون والكعمتب تشبع حاجة الفرد لالسعمتاعمتاع الشاصي

اام العمتلفزيقون كوسقيلة لعمتلبيقة الرغبقة يف احلاجقة إىل قعمتقل الوققت، ولكقن         سعمتي -6

 .اهلروبالكعمتب واألفالم أكثر إشباعا، لعمتحقي  

السققيناا والعمتلفزيققون دهاققا أكثققر فائققاة لعمتلبيققة إشققباع بتققض حاجققا  االنققاماا     -7

االجعمتاققاعي، مثققل العمتضققامن بققني األصققاقا  والتائلققة، وامققا احلققوار يف النشققاطا    

 .االجعمتااعية يعمتم تزوياه من خالل الصحافة والكعمتب

  عمتتامل متهاوطريقة الاسعمتاااما  الناس لوسائل اإلعالم 

ان اسققعمتاااما  النققاس لوسققائل اإلعققالم وكيقق      Lee Thayer ويققرى لققي ثققاير 

يعمتتاملون متها تعمتاثل يف  سة اسعمتاااما  رئيسية دهي

 (12)
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تزويققا النققاس بأشققيا  يعمتحققاثون عنهققا بشققكل  ال لعمتاققل مواجهققا  أساسققية مققع  - 1

فياكن للناس بتضهم مع بتقض العمتحاث عن األخبار واملشقهورين بقنفس   . اآلخرين

 .الطريققة

ان الناس جيتلون وسائل اإلعالم وما تقامقه مقن حيقث األدهايةكتنصقر مركقزي        - 2

ويقرتبط بهقذا االسقعمتااام    . لعمتحايا طققوس واقتهقم  أو لعمتحايقا اهلويقة الشاصقية     

 :جانبان

ان روتينية حياتنا حول االشيا  املعمتوقع حاوثها واالععمتيادية دهام بالنسبة للار  للحفقاظ   -أ

ن متييز الوقت ببتض الشتائر دهو أمر عام يف مجيع ا. عمتهعلى اإلحساس بعمتحايا دهوي

الثقافا ، فإننا جنا ان الذين يعمتابتون وسائل اإلعالم يترفقون الوققت علقي سقبيل     

يستا صقباحك يف العمتلفزيقون   برنامج  نال)اجلاتةدهو يوم املثال بان يقولوا ان اليوم 

 (. اليوم  األردني

و ن  عمتقاا ان  . هنعمتذكرا ميكن ان ملا نعمتوقع ومل صورة ان وسائل اإلعالم تبين لنا

ميكقن العمتنبقل بقه، ودهقذا التقاا دهقو مثلاقا        حمقاد   نترف باننا نتيب يف عقاا ذي بنقا   

وتققوم وسقائل اإلعقالم بعمتزويقانا مبثقل دهقذه املقرتحقا  مقن أجقل          . تذّكرناه وتوقتناه

 .الطقوس اليت ياد دهوية شاصياتنا

يكونقوا مثقل    حساس يف الرغبة يف انوالوجه اآلخر يعمتاثل بان الناس ميعمتلكون اإل -ب

 .اآلخرين ويتالون مثل ما يتال اآلخرون يف دهذا التاا

فإىل احلا الذي فيه نتعمتققا بقان أي شقا  لصقل علقى جريقاة وإىل احلقا القذي         

، فان األمر يكون حيويا، لنا بان نكقون  (أي شا  آخر)يكون فيه دهذا الشا  مثل 

وسقوف نسقري مقع طقوسقهم يف احلصقول علقى       موجودين يف دهذا التقاا مثقل اآلخقرين،    

اجلرياة اليومية، ويذدهب الناس إىل السيناا حيث يذدهب اآلخرون، وعلقى األرجق  فقإنهم    

 .يفتلون ذلك بغضا النظر عن أفكاردهم حول ما يفضلونه شاصيا، يف الواقع

ونققربط حياتنققا اليوميققة بهققذه الطقققوس عققن طريقق  وسققائل اإلعققالم والققيت تزودنققا 

لواقع، وبان نكقون مقع اآلخقرين يف دهقذا  التقاا، ودهقو اععمتبقار لقه أدهايعمتقه          باإلحساس با

 .النظرية

 

:االسعمتااام الثالث لوسائل اإلعالم اسعمتااام أسطوري - 3

 

االسقطورة قصق  متققاة بتضقها حقيققي      : االسقطورة بقولقه   Wattsترف واطس وي

لقااخلي  وبتضها خيالي واليت السباب عاياة يرى البشقر  أنهقا تتقبري عقن املتنقى ا     

 .للحياة البشرية

Alan Watts; Myth & Ritual in Christianity (London ; Macmillan 1954) 
 

 :وميكن مالحظة ثالثة مسعمتويا  السعمتااام وسائل اإلعالم أسطوريا، ودهي  
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ال يوجقا  إذ  .والتال على دوامهقا ألسلوب احلياة تقوم وسائل اإلعالم خبل  الوصفا   -أ

كاا ميكن  ان  اإلنسان،( موراثا )كن  ان تتطى جلينا  وصفا  جادهزة للتيب مي

لاث للاالوقا  األخرى يف األرض، ومن ثم فان وسائل اإلعالم تقوم خبلق  مثقل دهقذه    

 .الوصفا  والتال على دوامها

فاإلنسان ال يسعمتطيع التيب بقاون اإلحسقاس بقان طريققة احليقاة متقولقة، وعادلقة،        

ىل ذلك سقوا  أكقان األمقر يعمتتلق  باألخالقيقة، أو      ولعمتاا املر  إ.  وكاملة، وصحيحة

اإلنسققان  اناحلساسققية اجلااليققة، أو القققيم، أو األيالوجيققة، أو السققلو  اليققومي، ذلققك 

لعمتاا إىل ان جيا فياا ليط بقه اجعمتااعيقا، وماديقا، بتقض العمتأكيقاا  االععمتياديقة       

قافقة الفرعيقة   ومن ثقم فقان مجيقع الوصقفا  الثقافيقة والث     . لوصفاتنا اخلاصة باحلياة

للحياة مجيتها تشبه األساطري، وقا ُخلقت ومت ااحمافظة عليها مبيثاق ضاين،  وُعزز  

وليس دهنقا  اخعمتبقار نهقائي لصقحعمتها سقوى العمتأكققيا       , بالسلو ، ودهي ليست مطلقة 

 .الذاتي

وإىل املاى الذي تكون فقيه وصفقا  الثققافة والثققافة الفرعيقة للحياة  وظيفيقة   

وجيقب ان تنفقذ    , نها جيب ان تكون قا نفذ  إىل الثقافة والثقافة الفرعيةفإ , وتتال

تنفقذ إىل الطريققة القيت بهقا      انو هال يتالقو  أو هب ان يتالقو جيق إىل سلو  األفراد فياا 

ودهكذا فإىل احلا . شيا  املصنوعة والعمتقنيا  والقص  وغريدها رتعون ويوظفون األ

حياة فان وسائل اإلعالم تقوم ببنقا  مثقل دهقذه    الذي فيه توجا وصفا  ثقافية عالية لل

 .الوصفا   الثقافية للحياة بشكل علين أو ضاين،  بقصا أو من غري قصا

وحيناا نسعمتشتر تلك الوصفا  فإننا سنجا ان تأكيااتها على أمناط احليقاة دهقي   

وسقنجا ان الوصقفا  البايلقة بتضقها ممكقن ومتققول، وبتضقها اآلخقر         . اليت توجهنقا 

 .ُيغيار حياتناميكن  ان 

دهنا  بتض أوجه الوجود اإلنساني اليت ال ميكن تفسقريدها اال مقن خقالل االسقعمتتارة      -ب

والبشر بطبيتعمتهم دهم املالوقا  الوحياة القذين يفسقرون مقا دهقو غقري      . واألسطورة

و أفاقا ال نسقعمتطيع    . قابل للعمتفسري مثل األسئلة حول احلياة، واملو  واحلب وغريدها

وان أولئقك القذين ينعمتجقون ويصقنتون مقادة      . ع له األسقاطري ال نترف تفسريه نصن

كقذلك  . باألسقاطري الثقافيقة   نعمتجقوه وسائل اإلعالم ال ميكنهم جتنب صبغ ما ي

يعمتجنبقوا    انفان الذين يسعمتهلكون ما تنعمتجه وسائل اإلعقالم لقيس باسقعمتطاععمتهم    

رايققعمتهم  أسققاليببتققض العمتأكيققاا  أو املاالفققا  للوصققفا  الققيت تقققوم عليهققا   

 .رفعمتهم ووجوددهمومت

وعلققى  ان االسققعمتااام األسققطوري لوسققائل اإلعققالم ال يققرتبط فحسققب مبضققاونها،   - ج

ان . دهاقا متقا  تأثري هلاقا  كقون يلوسيلة واملضقاون ان  لالنقيض من ذلك، ميكن 

أعا  األساطري وأكثردها تأثريا، ال يتود إىل التاد الضام مقن الرسقائل والقصق     

ترجقع يف الغالقب إىل طريققة بنائهقا الفقردي،      اليت يعمتترض هلا املر  كل يقوم، بقل   
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وعلى سبيل املثال فقان القصقة القيت ياقل األسقطورة الثقافيقة       .  ومنطها الكلي

ولكنهقا ترجقع إىل بنيقة     ,للبطل الغربي ال ترجع أساسا، إىل احلبكقة أو املوضقوع  

وميكننا مالحظة ذلقك يف األفقالم األمريكيقة القيت تتعمتاقا علقى بنيقة         .احلاث

 .خصوصا، تلك اليت تقوم على املطاردا احلاث و

متظم األساس الثقايف لألساطري يعمتم ترميزه يف أمنقاط األشقيا  القيت     انومن الواض  

نقوهلا ونفتلها، وحني يعمتم تنشئة الشا  يف بيئة ما بتينها، فان دهذا يتين بأنقه ُمجقرب   

ى علقى دهقذه   داخل نفسه، ودهكذا فإنه يرتب وتغرس على قرا ة دهذه األمناط يف ثقافعمته

 .االساطري واليت توجهه وتقوده يف حياته

ن النقاس  فقإ وانه إىل احلا الذي يعمتم فيه ترميقز األمنقاط والبنقا  يف وسقائل اإلعقالم،      

 .وضتت األساطري الثقافية امبقاوردهم قرا ة واسعمتااامها لألدهااف اليت من أجله

 .يسعمتاام الناس وسائل اإلعالم المااددهم خبربا  معمتنوعة - 4

لقه ثقالث وظقائ     ( العمتجربقة )بان تنوع اخلربة  Maddiومادي  Fiskeفيسكي  ويرى

 :إجيابية  تعمتاثل فياا يلي

 .أنها تسهم يف الناو الطبيتي ويف الوظيفة الطبيتية لألفراد  -أ 

 .انه ينظر إليها لذاتها -ب 

أنها أحا التوامل اليت تسهم يف احلالة التاطفية لاى اإلنسان   -جق 

(13)

 . 

 فان أعظقم دافقع ورا  دهقذا االسقعمتااام لوسقائل اإلعقالم يعمتاثقل بقالعمتتويض          ومن ثم

Compensation .    وان مجيققع األفققراد لققققون تققوازنهم االجعمتاققاعي والسققيكولوجي

وان الكثري من األنشطة تقوم على ذلك مثل األكل، والرحال  واهلوايقا   . بالعمتتويض

يققة اسققعمتااامها للعمتتققويض وكلاققا تققوافر  وسققائل اإلعققالم كلاققا زاد  امكان.  اخل

ودهذا النوع من االسعمتااام لوسائل اإلعالم يتود إىل أمناط . لعمتحق  العمتوازن يف حياة الناس

 .وليس للتوامل الاميغرافيقة  -مثل التال ومسعمتوى الاخل  -حياة األفراد 

دهنا  اسعمتتااال  أخرى حمادة للوسقائل اإلعالميقة فقالبتض يسقعمتاام العمتلفزيقون       - 5

الجعمتااعي، والبتض اآلخر قا يسقعمتاام راديقو اإلذنقني كوسقيلة     كرمز للوضع ا

لتزهلم عقن النقاس، واسقعمتااام مكقربا  الصقو ، أو زيقارة املعمتحق  للااللقة علقى          

اهليبة، أو اسعمتااام اجلريقاة هلقاف آخقر غقري الققرا ة مثقل األكقل عليهقا، أو لق           

 ، كاا يسعمتاام البتض وسائل اإلعقالم كاصقار للاتلومقا   . اخل..القاامة بها

حول املشرتيا ، والبتض يسعمتاامها ألدهااف العمتسلية البحعمتة والقبتض يسقعمتاامها   

ألدهااف العمتتليم، ودهذه األدهااف ال تتين عام تااخلها عنا املر  إذ ميكن  ان تكقون  

اسعمتتااال  املر  لوسائل اإلعالم يق  لايه أكثر من دهاف، وال تتقين كقذلك ان   

 .هلااملر  يكون دائاا، واعيا، باسعمتاااماته 

 

 تأثريا  وسائل االتصال اجلاادهريي  - ج
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  Chafeeلتل من أفضل املااخل لفهم أنواع تأثريا  وسائل اإلعالم ما اقرتحقه شقايف   

بشان العمتصور النظري للعمتأثريا  والنعمتائج املعمتوقتة لوسائل اإلعالم وقا اقرتل شايف النظقر  

ية تشكل كل واحاة إىل تلك العمتأثريا  يف إطار جاول يشعمتال على مثاني عشرة خل

  x 3 x 2منها مسعمتوى ونوعا، من العمتأثريا  املعمتوقتة وقا عرب عن دهذه العمتأثريا   بأنهقا متثقل   

 : نوعني من العمتأثريا ( 2)ميثل رقم  3

العمتأثريا  املرتبطة مبضاون للوسيلة اإلعالمية والعمتقأثريا  املرتبطقة باجلانقب باملقادي      -أ

 .للوسيلة اإلعالمية

 :مسعمتويا  ثالثة من العمتأثريا  ودهي( 3)وميثل  رقم 

 .تأثريا  على الفرد -أ   

 (.اجلااعة)تأثريا  على التالقة بني األفراد  -ب 

 .تأثريا  على النظام االجعمتااعي للاجعمتاع -جق 

 :اآلخر ثالثة أنواع من العمتأثريا ( 3)وميثل رقم 

 .النعمتائج املعمتوقتة على املترفة -أ   

 .سلو النعمتائج املعمتوقتة على ال -ب 

 .النعمتائج املعمتوقتة على االجتادها  -جق 

ودهذا يتين ان تأثريا  مضاون الوسيلة اإلعالمية على كل مسعمتوى من املسقعمتويا   

الثالث، سيكون له نعمتائج ثالث لكل مسعمتوى منها، وكذلك يتين ان تقأثريا  اجلانقب   

عمتقائج  املادي للوسيلة اإلعالمية على كل مسعمتوى من املسعمتويا  الثالث، سقيكون لقه ن  

 .ثالث لكل مسعمتوى منها

 

 :وميثل اجلاول العمتالي ما اقرتحه شايف حول تأثريا  وسائل اإلعالم

    

 تأثريا  مضاون الوسيلة اإلعالمية تأثريا  اجلانب املادي للوسيلة اإلعالمية

 الفرد  مترفة اجلااعة مترفة اجملعمتاع مترفة الفرد  مترفة اجلااعة مترفة اجملعمتاع مترفة

 سلو  الفرد  سلو  اجلااعة سلو  اجملعمتاع سلو  الفرد  سلو  اجلااعة عمتاعسلو  اجمل

 اجتادهققققققققققققا  اجملعمتاع اجتادها 

 اجلااعة

 اجتادهققققققققققا  الفرد  اجتادها 

 اجملعمتاع

 الفرد  اجتادها  اجلااعة اجتادها 

كل وسيلة إعالمية تأثريا  نابتة إماا عقن  ليوض  دهذا اجلاول لنا كي  يكون 

العمتأثريا  النابتة  اناملادي للوسيلة اإلعالمية، ويظهر لنا كذلك ن اجلانب مأو  ،املضاون

علقى ثالثقة    عن مضاون الوسيلة والوسيلة ذاتها ميكقن  ان تقلثر مقن ناحيقة املقعمتلقني     

وكذلك يكون هلا ثالثة أنواع مقن العمتقأثريا  أو    ،(الفرد واجلااعة واجملعمتاع)مسعمتويا  

دها  لكل من الفرد واجلااعة واجملعمتاقع  والسلو  واالجتااملترفة النعمتائج، ةيث تشال 

(14)

. 
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الققرن املنصقرم ادهعمتاامقا، معمتزايقاا، يف دراسقة      األخري مقن  ربع الو أخذ  الاراسا  خالل 

تقأثريا  مضققاون وسقائل اإلعققالم علقى األفققراد واجلااعقة واجملعمتاققع، وخصوصقا، تلققك      

الاراسقا   الاراسا  اليت عنيت بعمتأثري التن  يف العمتلفزيون على سلو  الطفل وكقذلك  

األخققرى الققيت درسققت تققأثريا  وسققائل اإلعققالم علققى االجتادهققا  علققى متققارف األفققراد     

 .واجلااعا 

ولو دققنا البحث فإننقا سقنجا ضقآلة الاراسقا  القيت تناولقت العمتقأثريا  الناجتقة عقن          

سقوا  أكانقت كعمتابقا،     باععمتباردها جمرد وسيلة مادية، ،اجلانب املادي للوسيلة اإلعالمية

دهقذا اجلانقب    اننتقين  .بة، أو جهاز تلفزيون كصناوق مجيقل يف املنقزل  على رف املكعمت

 .املادي ا يل  عناية يف تعمتبع تأثرياته على اجملعمتاع  ومجاعاته وأفراده

بتض األمثلة على العمتأثريا  والنعمتقائج للجانقب املقادي     Chaffeeدهذا وقا أورد شايف 

 .وجودا، داخل البيتللوسيلة اإلعالمية، وخاصة العمتلفزيون باععمتباره جهازا، م

 تأثريا  اجلانب املادي للوسيلة اإلعالمية 

ودهنا ميكننقا اإلشقارة إىل جماوعقة مقن العمتقأثريا  القيت تنقعمتج عقن اجلانقب املقادي            

 :للوسيلة اإلعالمية واليت يعمتاا إىل دراسة ودهي تعمتاثل فياا يلي

 

 :وجود تأثريا  اقعمتصادية: أوال، 

يقة تقأثريا  اقعمتصقادية،  علقى سقبيل املثقال       ينعمتج عن اسقعمتااامنا للوسقائل اإلعالم  

اسعمتهال  الورق الالزم للطباعة، واسعمتهال  الطاقة لعمتشقغيل أجهقزة االسقعمتقبال اإلذاعقي     

والعمتلفزيوني، وتشغيل ااحمطقا  اإلذاعيقة والعمتلفزيونيقة، واملطقابع وغريدهقا، وكقذلك       

قطقع  )يئقة  العمتأثريا  اليت تنقعمتج عقن تصقنيع الوسقائل اإلعالميقة، مثقل العمتقأثري علقى الب        

اإلضافة  إىل ذلك اسعمتهال  . وتلوثها، والعمتأثري االقعمتصادي والصحي على اجملعمتاع( األشجار

أجهزة االتصال، وتكاليفها على االقعمتصاد املنزلقي والققومي، القذي يسقعمتاعي اسقعمترياد      

 .األجهزة وقطع الغيار وغري ذلك

 

 : وجود تأثريا  اجعمتااعية: ثانيا،

 غرفة الضيوف، دهو تأثري للكعمتاب بغقض النظقر   فوجود مكعمتبة يف مكان بارز يف 

. عن مضاونه،  إذ يوفر تقأثريا، اجعمتااعيقا، يقربز الوضقع االجعمتاقاعي والثققايف للشقا        

كذلك فان وجود جهاز تلفزيون يف اجمللس ومته جهاز الفيايو يقلدي إىل إبقراز الوضقع    

أساسية يف ودهو من ناحية أخرى لطم عادة اجعمتااعية . االجعمتااعي للاضي  من ناحية

العمتفاعل االجعمتااعي بقني اجلقريان واألصقاقا  واألقربقا  القذين كقانوا يتعمتقادون قضقا          

أوقاتهم مع بتضهم،  ووجود العمتلفزيون يف داخل غرفة الضقيوف، يسقعمتاعي أحيانقا فقعمت      

اجلهاز ق بغض النظر عن الربنامج ق  مما يشغل الناس عقن احلقايث بتضقهم مقع القبتض        

 .اآلخر
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 : على أسلوب اسعمتهال  الوقت تأثريا : ثالثا،

فاثال مع وجود العمتلفزيون   أصب  األطفال يقضون مع جهاز العمتلفزيون وقعمتا، كبريا،  

كان يسعمتهلكه األطفال يف أنشطة أخرى مثل اللتب والقرا ة والعمتفاعقل االجعمتاقاعي   

يقة  ويراف  دهذا العمتأثري يف أسلوب اسعمتهال  الوقت من ناحية واقت.بني األسرة   ورفاق اللتب

تأثريا  أخرى على وسائل اإلعالم األخرى وعلى األنشطة األخرى فاثال، يزداد اسقعمتهال   

ويققل املشقي يف الشقوارع    . الكهربا  ويزداد اسعمتهال  املا  يف ذروة مشادهاة العمتلفزيقون 

ومقع وجقود العمتلفزيقون قلقت الققرا ة كنشقاط أساسقي        . وخت  نسبيا، حركقا  املقرور  

 .ىل الراديو وقلا ارتياد دور السيناا كوسيلعمتني ترفيهيعمتنيلقضا  الوقت وقلا االسعمتااع إ

 

 :تأثريا  على اجلانب النفسي: رابتا،

إذ ميكن إلحسقاس املقر  بوجقود وسقيلة إعالميقة ان تققوم بعمتبايقا بتقض أنقواع           

ولقذا فإننقا نقرى   ان املشقاعر جتقاه      . املشاعر مثقل الشقتور بالوحقاة، والشقتور بالغضقب     

ليا ومتارض، وبيناا جنقا ان بتقض اآلبقا  رحابقوا بقالعمتلفزيون      العمتلفزيون تنوعت بني م

اال اننا لقن  . كجليس للطفل، والبتض اآلخر رحابوا به ألنه يبتا أطفاهلم عن رفاق السو 

ويققعمتهم العمتلفزيقون بأنققه أداة  . نتقام مقن ان جنققا مقن يوجقه للعمتلفزيققون مشقاعر عاائيقة      

انه يترضهم للتن  ويقحاهقم يف  إذ . على األطفال -خصوصا،-مفساة، وذا  تأثري ضار 

عاا الكبار ولرمهم من أنشطة ذا  فائاة كربى مثل اللتقب والعمتفاعقل االجعمتاقاعي    

مع أقرانهم ومع أفراد أسردهم

(15)

. 

 

 من حيث املضاون وسائل اإلعالم ا تأثري 

ان تأثري وسائل اإلعالم يقع يف جمقال  ف Leslie Moellerليزلي مويلر  من وجهة نظرو

، ومن الصتب ان منياز العمتأثري الذي ينعمتج عن وسائل اإلعالم عن غريدهقا، ولقذا   عام اليقني

فإنه يقرتل جماوعة من العمتأثريا  واليت تتعمترب ذاتية وغري شاملة ودهذه العمتأثريا  دهي

(16)

: 

العمتأثري على مسعمتوى املترفة وخصوصا، يف الشئون التامة واذا كان مسعمتوى املترفقة ق    - 1 

تامة ق يعمتحسن بالعمتأكيا، إال ان دهنا  مقعمتغريا  كقثرية    وخصوصا، يف الشئون ال

معمتفاعلة مثل، الوعي، واإلدرا ، واالسعمتيتاب، والتوامل االنعمتقائيقة، كلقها تقلثر    

يف التالية االتصالية، فليس دهنا  مقا يضقان ان ظهقور أي مضقاون يف وسقيلة      

 .إعالمية ما سوف يسعمتاعي االنعمتباه أو الوعي عنا املعمتلقني

تقوم وسائل اإلعقالم بعمتققايم الواققع للتقاا املعمتصقور وتسقادهم وسقائل        : اقعأنعمتاا الو - 2 

اإلعالم بفضل الزيادة يف وقعمتها والعمتقام يف العمتفسري يف صنع الصور املنطبتقة يف  

 .ذدهاننا عن الواقع الذي يتيشهأ
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تقوم وسائل اإلعقالم برتتيقب األولويقا     : للاجعمتاع( ترتيب األولويا )وضع األجناة  - 3 

انظقر  )اهور فاا دهو مهم لاى وسائل اإلعقالم يصقب  مهاقا، لقاى اجلاهقور      لاى اجل

 (نظريا  العمتأثري رابعالفصل ال

ومتظم العمتأثريا  يف دهذه : العمتأثري على القيم، واالجتادها  ومنط احلياة، والذوق التام - 4 

اجلوانب دهي تأثريا  تتزيزيقة ملقا دهقو ققائم، وعلقى كقل تلتقب وسقائل اإلعقالم          

وميكننقا تعمتبقع   . دهذه اجلوانب مع عوامل أخقرى غقري وسقائل اإلعقالم    تأثريدها يف 

تأثريا  وسائل اإلعالم على االجتادهقا  ومنقط احليقاة والقذوق التقام يف اجملعمتاقع       

 .التربي، وخصوصا، منط احلياة  يف امللبس واملأكل وتذوق املوسيقى

متينة فعمتقأثري   تلثر وسائل اإلعالم على السلو  يف ظل شروط: العمتأثري على السلو  - 5

وسائل اإلعالم على السلو  التقاواني علقى بتقض النقاس ميكقن  ان يكقون       

فتاال، اذا كان دهنا  تترض تراكاي للتن  يف وسقائل اإلعقالم، واالسقعمتجابة    

 .لنعالنا  مرتفتة يف العمتأثري على أمناط الشرا ، عنا شرائ  عاياة من اجلاهور

تقأثريا  وسقائل   ان   Hiebert , Uugurait & Bohnوقا رأى دهيرب  واوجريت وبقودهن   

اإلعالم ميكن تلايصها فياا يلي 

(17)

   

 :تأثري وسائل االتصال اجلاادهريي على املترفة واالسعمتيتاب -1

تعمتأثر املترفة بالعمتترض املعمتكرر ولكن تذكر املتلومقا  يعمتضقا ل اذا كقان لقيس     

وسائل اإلعقالم مقع   فاملترفة نعمتيجة تفاعل مضاون . للار  ادهعمتاام أو مصلحة باملتلوما 

 .حااث أوتتعمتاا مقارة املر  على تذكر . اخلربا  الشاصية املباشرة للاعمتلقني

وسائل اإلعالم وعلى تكرار العمتترض للحافز، وعلى العمتتزيز من خالل عالقا  بقني  

 .األفراد، وتتعمتاا على ماى حاجة املر  هلذه املتلوما 

اصية أكثر، وقا لقول  ولعمتاا يقي  االسعمتيتاب إىل تترض أكرب ومصاحل ش

 .دون ذلك سو  تفسري األفراد للرسالة أو الشك يف مساعها، أو رفض قبول احلقائ 

فقأي   وللاترفة واالسعمتيتاب تقأثري مباشقر علقى ردود الفتقل التاطفيقة للاقعمتلقني،      

يف  -اسعمتجابة عاطفية لالتصال اجلاادهريي 

تقأتي مقن املشقها القذي      -جانب كبري منهقا  

وسقائل االتصقال ومقن    لاث فيه العمتترض ل

تكرار العمتترض، ومقن املتلومقا  السقابقة    

ومققن جققاول املترفققة األساسققي    ،للعمتتققرض

وان رد  .(اإلطققار املرجتققي للعمتفسققري )للفققرد 

فتل الطفل لفيلم سيناائي مرعب يصقب   

أكثققر تققوترا، الن صققالة السققيناا مظلاققة  

جاوعة مقن ردود  مبنه حمكوم مسبقا   وأل

اولة املترفة أو األفتال التاطفية، وبسبب ج
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الطريقة الكلية اليت فيها يعمتصور الفيلم، ذلك كلقه يتعمتاقا علقى خصقائ  الطفقل      

 .الشاصية

 تأثريا  وسائل االتصال على تغيري االجتادها  والقيم   - 2 

تتعمتاا القيم على وعي األفراد وفهاهم للعمتجربة االتصالية، أثبعمتت البحقوث التايقاة   

ادها  جاياة، وتتاقل وسقائل اإلعقالم علقى تقاعيم      فتالية وسائل اإلعالم يف خل  اجت

االجتادها  والقيم أكثر من تغيريدها، حيث ان وسقائل اإلعقالم تفضقل العمتتقبري عقن آرا       

ودهقذا  . مقبولة من األغلبية والعمتتبري عن أمناط االجتادها  والسلو  الطبيتية يف اجملعمتاع

  يف االخعمتالفقا ،  يلدي إىل االنسجام االجعمتاقاعي واضقتاف الفرديقة، وتقليقل العمتسقام     

وتتاا وسائل اإلعالم على جتل األفراد واجلااعا  واالشقيا  واألفكقار مهاقة، وذلقك     

 .ببساطة عن طري  اخعمتياردها لعمتكون موضتا، لالنعمتباه أو املالحظة

 :تأثري وسائل االتصال على تغيري السلو  -3

السلو  مثقل   دهنا  التايا من الاراسا  اليت تناولت تأثري وسائل اإلعالم على تغري

ودهنقا  دراسقا  عايقاة سقيطر  علقى      . العمتصويت وأمناط اللتب، والتاوانية وغريدهقا 

وال شقك انقه ميكننقا تعمتبقع     . جمال دراسة تأثري وسائل اإلعالم على نشاط أوقا  الفراغ

 .تأثري وسائل اإلعالم وخصوصا، العمتلفزيون على سلوكنا لقضا  أوقا  الفراغ

حمقاد يسقعمتغرق وقعمتقا، حلاوثقه ويتعمتاقا علقى       وعلى أية حال فقان تتقايل سقلو     

جماوعة مقن املقعمتغريا  مثقل عقاد النقاس املنغاسقني يف الققرار، املاقاطرة االقعمتصقادية          

واالجعمتااعية، وماى تواف  دهذا سلو  الفرد وقياه وحوافزه، والعمتغري وميكن  ان يعمتم من 

 .خالل العمتفاعل بني العمتترض لوسائل اإلعالم وخربة اإلنسان الشاصية

 

 توامل االتصالية امللثرة يف فتالية تأثري وسائل اإلعالم ال

وان كانققت البيئققة االجعمتااعيققة والسياسققية . ان عاليققة االتصققال ال تققعمتم يف فققراغ

واالقعمتصادية والثقافية ذا  قوة فاعلة يف العمتأثري على وسائل اإلعالم، اال اننا دهنا سقنربز  

واليت تقلثر يف فتاليقة تقأثري وسقائل     بتض التوامل املرتبطة بأركان التالية االتصالية 

 .اإلعالم

 :ودهنا سوف نهعمتم باحلايث عن

 .املعمتصل-املرسل  -أ   

 .الرسالة -ب 

 .اجلاهور-املعمتلقي  -جق 

 .الوسيلة -د  

 املعمتصل/ املرسل / املصار  -أ   

يلاققق  ألكسقققيس تقققان 

AlexixTan1981)  ) التوامققققل
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وره وقا ياث عن ثالثة عوامقل أساسقية   املعمتصل ملثرا، يف إقناع مجه/اليت جتتل املصار 

 :دهي

( النفققوذ -القققوة )، والسققلطة Attractiveness، واجلاذبيققة Credibilityاملصققااقية 

Power . 

وقا حاد املصااقية   بأنها املاى الذي يعمتم فيه راية املصقار علقى انقه يتقرف اجلقواب      

يعمتصل مقع اآلخقرين    واملاى الذي فيه يعمتم احلكم عليه بنا  على انه( كابري)الصحي  

ان رايعمتنقا خلقربة املعمتصقل تنبقع مقن عقاة          Tan انويرى ت(. كاوضع ثقة)باون ييز 

عوامل مثل العمتاريب، والعمتجربة، واملقارة والذكا ، واالحرتافية واملوضع االجعمتااعي، أما 

كونه موضع ثقة فليس ذلك يرتبط فحسب بوضقتيعمته ولكننقا نقرى انقه لقيس لايقه       

نوايا إقناعية 

(18)

 . 

وقا بيان ان  اجلاذبيقة  تنبقع مقن كقون املعمتصقل شقبيها، لنقا مقن ناحيقة دميغرافيقة           

إذ اننا  ب املعمتصلني الذين ميكن  ان يكافئونا من خقالل انققاص القلق     . وأيالوجية

والضغط والوحاة وعام األمقان، وكقذلك عقن طريق  مسقاعاتنا باكعمتسقاب موافققة        

 .على ثواب شاصي ألنفسنااجعمتااعية وكذلك من خالل مساعاتنا للحصول 

وأما األشااص املعمتسااون بالقوة فبامكانهم ان يثيبوا أو يتاقبوا، ودهم مهعمتاون بقان  

، وان يعمتم تاقي  النظر فيها من قبل املعمتلقي سقوا  قبقل   (املطاوعة)يراف  رسائلهم اإلذعان 

 . ذلك أم ال

تقلدي جإذبيقة   وتلدي مصااقية املصار إىل تفاعلنا الااخلي مع األفكار اجلاياة و

انإىل اإلذع( النفوذ -السلطة )وتلدي القوة   Identificationاملصار إىل العمتقا  

(22)

. 

 & Eagley) ذبيقة املصقار دراسقة اجيلقي وشقيكن     اومقن األةقاث القيت تناولقت ج    

Chaiken(1975)   ودراسة شيكن (Chaiken 1979 )    ومن األةاث اليت تناولت املصقااقية

 ودراسققة كلاقققان ودهوفققالنقققا    ( Hovland & Weiss 1951)قس دراسة دهوفالنا و وي

(Kelman & Hovland 1953)      ودراسة جقيلج وجرينوالقاGillig & Green Wald (1974  

، ومن خالل دهذه الاراسقا  وأخقرى غريدهقا    McCroskey 1970ودراسة ما  كروسكي 

املعمتصل  ومت اسعمتاالص مجلقة   -بعمتلاي  املبادئ التامة لفتالية املصار ( تان)كثرية قام 

من املبادئ اليت نيجب ان نالح   بأنها كانت نعمتيجة البيئة الغربية اليت مت إجقرا  البحقوث   

فيها واليت فيها  عمتلق  تكقوين اإلنسقان الغربقي النفسقي واالجعمتاقاعي عقن اإلنسقان         

 :التربي والنعمتائج العمتالية نيجب ان تلخذ يف دهذا السياق

املرتفتقة تغقيريا، فوريقا،  لقاى املعمتلققي أسقرع مقن املصقادر ذا           تنعمتج مصااقية املصقار  - 1

 .املصااقية املنافضة

ال تلثر مصااقية املصار على تذكر الرسالة ويعمتم تقييم الرسالة مقن ذوي املصقااقية    - 2

 .املرتفتة بشكل أفضل من رسائل ذوي املصااقية املنافضة
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فقان املوافققة مقع املصقار ذي     "   Sleep Effectالعمتأثري النائم " وعلى النقيض من فرضية  - 3

 .املصااقية املنافضة ال تزداد مع امعمتااد الوقت

تلثر الرسالة ومصااقية املصار على اإلقناع ولكن يظهر االخعمتالف للعمتأثري اإلقنقاعي   - 4

بني املصااقية التالية واملصااقية املنافضقة عنقاما يكقون دهنقا  دليقل ضقئيل       

وان الرسائل القيت تققام حماججقة متقولقة السقعمتاالص      ياعم اسعمتنعمتاجا  الرسالة، 

 .النعمتائج، ميكن  ان تكون فتالة بغض النظر عن مصااقية املصار

املصادر املعمتحيزة يف الغالب أقل تأثريا، من املصادر غقري املعمتحيقزة وعلقى أيقة حقال، فقان        - 5

 املصادر املعمتحيزة ميكن  ان تكقون أكثقر فتاليقة مقن املصقادر غقري املعمتحيقزة يف       

 .تتزيز اآلرا  وكذلك اذا كان املصار جذابا، وذا نفوذ

املصادر اجلذابة غالبا، ما تكون أكرب تأثريا، من املصادر غري اجلذابة وتققوم الصقفا     - 6

اجلاذبية اجلسقاية، والشقبه، واأللفقة، والقود كصقفا  إجيابيقة لعمتغقيري        : العمتالية

 .اآلرا 

يتاون املعمتلقني بإثابة، وذلك اذا ما قورن ذلك  ان املعمتصلني عاوما، أكثر إقناعا عناما - 7

 .بعمتهايا املعمتصل هلم بالتقاب

و ققن نعمتققأثر أكثققر اذا كققان  . مصققااقية املصققار هلققا تققأثري أكققرب مققن جإذبيعمتهققا   -8

املصارخبريا،، أكثر من كونه واحاا، من زمالئنا 

(21)

. 

 :الرسالة -ب 

. سالة اليت ينقلقها إلينقا  ليس من شك ان تقييانا للاصار يرتبط إىل حا كبري بالر

ومن ثم فان الرسالة الناجحة هلا خصقائ  بنقا  عليهقا ميكقن تقيقيم جنقال املرسقل أو        

 .فشله

ومن ضان األمور اليت جيب مراعاتها يف الرسالة دهو سهولة اسقعمتيتابها، ويقرتبط بهقذا    

" يف كعمتابقه    George Klare 1963 سة معمتغريا  أسلوبية، طالقب بهقا جقورا كلقري     

 :، حيث يرى  أنها"االنقرائية  قياس

أو " املساوعية-االنسااعية"القابلية لالسعمتااع  -1

ودهقي  " املقروئيقة -االنقرائية"القابلية للقرا ة 

إذ . الرسقالة ( فهم)صفا  ترتبط باسعمتيتابية 

تكقققون مجقققل وكلاقققا  الرسقققالة ذا    

االنسققااعية أو االنقرائيققة التاليققة قصققرية  

 .وبسيطة وُتفهم بسهولة

 .تشعمتال على ادهعمتااما  اإلنسان ومصاحله ان - 2

تنققوع املفققردا  ويتققين  ذلققك جتنققب تكققرار    - 3

 .الكلاا 
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الواقتية وذلك بعمتجناب املعمتصل اسعمتااام العمتجريا، ودهذا يتقين اسقعمتااام مجقل واقتيقة      - 4

 .عالية حول األحااث، والظروف، واملواق  يف التاا الواقتي

علققى مجققل، وعقققبارا  عالقققية، ميقققكن العمتحققيققة ودهققو مققاى اشققعمتاال الرسققالة  - 5

اخقعمتباردها يف التاا الواقتي

(22)

. 

واضافة  إىل املعمتغريا  األسلوبية السالفة للرسالة، فان دهنا  معمتغريا  أخرى مرتبطقة  

 :الرسائل اإلقناعية ودهنقا  ثالثقة أنواع رئيسقية للاناشققاة( اسعمتاالة)مبناشاة 

ن خلق  مشقاعر مالئاقة لقاى املعمتلققي بنقاا        التاطفيقة تعمتضقا  ( االسقعمتاالة )املناشاة  -1

مشاعردهم، أو قياهم، أو عواطفهم، أو عن طريق  وضقتهم يف جقو بهقيج،     ( إسعمتاالة)

 .السعمتقبال الرسالة

التقلية ياول إقناع املعمتلقني لعمتبين اععمتقاد ما مقن خقالل تققايم    ( االسعمتاالة)املناشاة  - 2

 .شادها جترييب أو منطقي لعمتأييا ذلك االععمتقاد

ودهققي : غريققزة  اخلققوف ( اسققعمتاالة)ناشققاة امل -3

يققاول رتاطبققة املققعمتلقني مققن خققالل اثققارة  

 .غريزة اخلوف لاى اجلاهور

( اسققعمتاالة)وتقققام األةققاث حققول مناشققاة 

اخلققوف صققورة متقققاة للتالقققة بققني مسققعمتوى   

ارتفققاع اخلققوف عنققا معمتلقققي الرسققالة، وبققني     

ويف . كايققة الققعمتغري يف الققرأي أو يف السققلو   

 & Janisنققيس وفيشققباخ دراسققة أجرادهققا ج

Feshbach   وجقققققا الباحثقققققان ان املناشقققققاة

املنافضة للاوف يف الرسالة أكثر ( االسعمتاالة)

( االسعمتاالة)فتالية يف تغيري االجتاه من املناشاة 

 .املرتفتة للاوف

ورأ  دراسققا  عايققاة أخققرى ان املسققعمتويا  

املرتفتققة مققن اخلققوف تنققعمتج تغققريا، أكققرب يف     

االجتادها ،كلاا قلا مسعمتوى قل  املعمتلقي املتعمتاد، وتصوره القابل للعمتهايا 

(23)

. 

بان املسعمتويا  املعمتوسطة للاوف دهي األكثر فاعليقة،     Mc Guireورأى ما  جوير 

ضئيل لن تكون فتالة، ألنها بشكل عقام أققل   اخلوف ال( اسعمتااال )ذلك الن مناشاا  

ومقن ناحيقة أخقرى، فقان مناشقاا       . اخلقوف املرتفقع  ( اسعمتاالة)اثارة وإقناعا من مناشاا  

أمقا  . اخلوف التالي قا تفقا فتاليعمتها، الن املعمتلقي يعمتجنب القافاع عقن نفسقه   ( اسعمتااال )

ى األرج  ان ختل  وعل. اخلوف املعمتوسط فقا تكون مثرية ومقنتة( اسعمتااال )مناشاا  

اخلقوف املرتفقع، وهلقذا فإنهقا     ( اسقعمتااال  )اجتادها  دفاعية لاى املعمتلقي، أقل مقن نقاا ا    

سعمتكون األكثر فاعلية 

(24)

. 
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إىل تتايم بتقض النعمتقائج املسعمتالصقة مقن األةقاث حقول خصقائ           انو ل  ت

 :الرسائل امللثرة ودهي كاا يلي

فاعلية من الرسائل ذا  النعمتقائج الضقانية يف   ان الرسائل ذا  النعمتائج الظادهرة أكثر  - 1

ذا ا إاملقعمتلقني  ال يقاركون غالبقا، اهلقاف مقن الرسقالة        انذلقك   تغيري آرا  املقعمتلقني، 

 .يوض  أمامهم

ينعمتج العمتغيري يف الرأي أكثر، عناما تناقب الرسقالة متلومقا  سقارة ومعمتفق  عليهقا       - 2

احلالقة القيت يقعمتم فيهقا     ر مقن  أكثق ويكقون ذلقك   عنا املرسل واملعمتلقي  يف الرسالة، 

 مناقشة متلوما  خالفية وغري سارة بينهاا

أفضل، ويعمتلودها بتا ذلك املواد بشكل املواد اليت تباأ بها الرسالة دهي اليت يعمتم تتلاها  - 3

 .أما اليت تأتي يف الوسط فإنها األقل منزلة من حيث العمتتلم. اليت تأتي يف النهاية

ة بترضققها فتاليققة الرسققالماىرتبط يقق - 4

املوضققوع أو واحققا مققن جوانققب جلانققب 

املوضوع بقاجلاهور،    من جوانبجانبني

 .لرسالة األخرىاصائ  خباملصار وبو

 فترض جانب واحا للاوضوع فتاال : 

اذا كان اجلاهور يقق  إىل جانقب نعمتقائج    -

 ،(املرسل)املصار 

واذا كققان ذكققا  املققعمتلقني ضققئيال،، أو    -

 تتلياهم بسيطا،،

 م للاوضوع ضئيلة،وكانت مترفعمته -

واذا كققان املعمتلقققون ال يعمتترضققون لوجهققة -

 النظر األخرى،

 .واذا كان املوضوع غري مثري للجال- 

  أكثر فاعلية( ودهو يتين دحض آرا  اخلصم)وأماا عرض جانيب املوضوع: 

 عناما يكون املعمتلقون ذوي ذكا  مرتفع، أو تتليم رمسي عال، -

 ش، وموضع متارضة،واذا كان املوضوع أساسا، مثار نقا -

يعمتترضقوا لقررا  املتارضقة،     انواذا كان املعمتلقون على مترفة باملوضوع، وميكنهم  -

 من معمتصلني آخرين،

 .واذا كان املوضوع مثريا، للجال -

تكون اإلعالنا  اليت تقارن بني سلتعمتني واإلعالنقا  غقري املقارنقة هلقا      انيف الغالب  -5

 .نفس الفتالية

- :ا  املقارنة أكثر فاعلية وذلك يف األحوال العمتاليةوميكن  ان تكون اإلعالن
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 .عناما تكون السلتة املتلن عنها هلا سوق ضئيل، أو اذا كانت سلتة جاياة( أ 

اذا كانت السقلتة هلقا خاصقية العمتفقوق، وكقذلك اذا كانقت ذا  متنقى ميكقن         ( ب

 .اسعمتتراضه واثباته

 .ةاذا ا يكن  للجاهور املسعمتهاف أفضليا  سلتية ثابعمت( ج

 .اذا كان لنعالن املقارن ابعمتكارية ميزة من حيث صن  السلتة( د

وان تترضقا،  . ان تكرار العمتترض للرسالة كاف لزيادة املوافقة مع ما تقاامقه الرسقالة   - 6

كثريا، جاا، قا يقلل املوافققة، حيقث ان اسقعمتارار العمتكقرار للرسقالة ققا يققود إىل        

زائا إىل موافقة أكثر من عام العمتترض، العمتربم والعمتااة،باملقابل ويلدي العمتترض ال

وميكن  ان تتاقل فقرتة عقام العمتتقرض إىل يييقا أي تقأثريا  مرتقاة تنقعمتج عقن          

 .العمتترض الزائا

 .يزداد العمتتلم مع تكرار الرسالة - 7

 .زيادة فهم الرسالة يلدي إىل زيادة االتفاق مع ما توصي به الرسالة - 8

لارجة اليت فيها تشعمتال رسقائلهم علقى اخلصقائ     يعمتم تقييم املعمتصلني اجيابيا إىل ا - 9

 :العمتالية

 .(املقروئية) أو االنقرائية (املساوعية)االنسااعية ( أ 

 .العمتتبري عن املصاحل واالدهعمتااما  اإلنسانية( ب

 .تنوع املفردا ( جق

 .الواقتية( د

ة يف عاوما، ال يوجا اخعمتالف بقني تقأثري االسقعمتاالة التاطفيقة أو االسقعمتاالة التقليق       -12

 .اإلقناع

عاوما، االسعمتاالة املعمتوسطة للاوف يف الرسالة أكثر تأثريا، يف يقيق  اإلذعقان مقن     -11

اسعمتااال  اخلوف املرتفتة أو املنافضة 

(24)

. 

 :الوسائل اإلعالمية -جق 

باراسققة أي وسققيلة   Communication Modalityعنيققت ةققوث شققكل االتصققال 

العمتأثري على تغيري االجتادها  أو يف العمتتلم؟  أدهي إعالمية دهي أكثر من غريدها قارة على 

 الوسائل املقرو ة، أم املساوعة، أم املرئية، أم املزيج بينها؟

وقا أعجريت الاراسا  التاياة اليت اخعمترب  فرضيا  حول دهققذا العمتساال، ومققن بينها 

 ودراسقققة انقاريولي و ورشيقققل   ، (Chaiken & Eagly 1976)دراسقة شقيكن واجيلققي   

(Andereoli & Worchel 1978)بتقض نعمتقائج الاراسقا  حقول فتاليقة       ان، ويلا  لنا ت

 :الوسائل اإلعالمية يف العمتأثري

الرسائل احلية املساوعة واملرئية تكون عاوما، أكثقر الوسقائل فاعليقة يف تغقيري      - 1

ثققم الرسققائل املكعمتوبققة  ( املسققاوعة)االجتادهققققا ، ويعمتبتهققا الرسققائل الشققفوية  
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وامليزة اإلقناعية هلا تكان مبقارتها على اسعمتقطاب تركيز املعمتلققي  . (املقرو ة)

 .على بتض اخلصائ  اإلجيابية للاعمتصل، وأنعمتزاعها من مضاون الرسائل

تكون الرسائل املكعمتوبة أسهل يف العمتتلم والعمتذكر من الرسائل املسجلة صوتيا،، أو  - 2

واذا ققيس العمتقذكر   وخصوصا، اذا كانقت الرسقائل متققاة،    . بالصققو ، والصورة

 . بتا تقايم الرسالة

يعمتفاعل شكل االتصال مع درجة تتقيا الرسالة يف يايقا تغقري االجتادهقا  عنقا      - 3

املعمتلقني، وتكون املواد املكعمتوبة أكثقر فتاليقة يف تغقيري االجتادهقا   مقن املقواد       

املسجلة صوتيا، أو بالصو  والصورة، وذلقك عنقاما تكقون الرسقالة صقتبة، وأمقا       

تكون أكثقر فتاليقة   ( الفيايو)ا تكون الرسالة سهلة فان أشرطة الصورة عنام

 .من الرسائل املكعمتوبة

عناما تكون الرسالة صتبة فان قارة املعمتلقني على فهم الرسائل املكعمتوبقة أفضقل    - 4

 .من القارة على فهم الرسائل املساوعة أو املرئية

يايقا تغقيري االجتادهقا     يعمتفاعل شقكل االتصقال مقع درجقة الثققة باملعمتصقل يف        - 5

املعمتلقني، وعنا اسعمتااام العمتلفزيون فقان الثققة باملصقادر أكثقر فتاليقة يف تغقيري       

وعام الثقة باملصادر دهي أكثر فتالية . االجتادها ، من اسعمتااام الراديو أو الطباعة

 .عنا اسعمتااام الطباعة أو الراديو

راديقو ويعمتفاعقل مقع الراديقو     يعمتفاعل املعمتلقي مع العمتلفزيون أكثر من تفاعلقه مقع ال   - 6

.أكثر من الطباعققة

(26)

 

 :املعمتلقي-اجلاهور  -د 

ان جنال أي عالية اتصالية يرتبط أساسقا، مبقاى مترفعمتنقا بنوعيقة اجلاهقور القذي       

ولققذا فققان مترفققة اخلصققائ  الاميغرافيققة واخلصققائ  الشاصققية . يسققعمتقبل الرسققالة

والنوع األول مقن اخلصقائ  يشقعمتال    . للجاهور أساسية، لعمتوجيه الرسائل املالئاة إليهم

التار، واجلنس، والاخل، والوضع االجعمتااعي، والترققي، واالنعمتاقا    : على معمتغريا  مثل

: بيناا تشعمتال اخلصائ  الشاصية والسيكولوجية على خصائ  مثل. اخل..الايين

مثقل تلقك   . الذكا ، والسلو ، واآلرا ، والقل ، واالنفعمتاحيقة، والثققة بقالنفس وغريدهقا    

.صائ  تتعمترب دهامة يف عالية اإلقناعاخل

(27)

 

ودهنا  ثالث نظريا  لفهم طبيتة اجلاهور ودهي ذا  تقأثري كقبري علقى األةقاث      

 :املعمتتّلقة باجلاهور، ودهي

ان اإلنسقان حيقوان عاققل،     -أساسقا،   -واليت تفرتض   Learning Theoryنظريةالعمتتلم   - 1

  .ويسعمتوعبها يعمتاذ قراراته بنا  على املتلوما  اليت يعمتلقادها

والقيت تفقرتض ان     Consistancy (Dissonance) Theoryنظريقة االتسقاق  أو العمتنقافر      - 2

اإلنسان تربيري أكثر من كونه حيوانا، عاقال، ومن ثم فإنقه يعمتصقرف غالبقا، جتقاه     
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الرسائل لعمتربير ومحاية اآلرا  والسلو  واالجتادها  القائاة ةيث ان موقفه يتال 

مع الرسائل اليت يعمتلقادها، فالعمتنافر حالة حافزة غري مرلة تافع إىل اتساق سلوكه 

املر  إىل التال، ودهي بالعمتالي تقرتل بان املر  سيحاول على ازالة العمتنافر وجتنبقه يف  

  .املسعمتقبل

بنقا     -ودهي تفرتض اننا ُنكياق  اجتادهاتنقا     Functional Theoryالنظرية الوظيفية  - 3

نا، ولذلك فإننا  اف  علىها إىل الارجة القيت تبققى   لعمتحقي  حاجعمت -على الرسائل 

 .فيها االجتادها  نافتة لنا

وليس بالضرورة ان تعمتناقض دهذه النظريا   فياا بينها، وغالبقا، مقا تققود إىل نفقس     

.العمتنبلا  فياا يعمتتل  باسعمتجابا  اجلاهور للرسائل

(28)

 

ن اسعمتقا  جماوعة مقن  املعمتلقني فإنه ميك -ومبراجتة لألةاث اليت تناولت اجلاهور 

 :املبقادئ، اليت تربز لنا دور اجلاهور امللثر على  فتالية الرسالة، ومن دهذه املبادئ ما يلي

لققيس بالضققرورة ان يعمتجنققب النققاس املتلومققا  الققيت تنققاقض آرائهققم واخعمتيققاراتهم        - 1

فهنا  التايا من خصائ  الرسائل ذا  العمتأثري اهلام يف يايا انعمتبقاه  . وسلوكهم

كان يال الرسقالة إثابقة للاعمتلققي، وكقان تلغقي ازعاجقا، حمقعمتاال،        .  هوراجلا

 .يصار من متلوما  مناقضة ملا لايه، فان مثل دهذه الرسالة ال ميكن جتنبها

فقنحن لقاينا اجتقاه لعمتنظقيم ظروفنقا، حعمتقى حيناقا ال        . العمتصور غالبا، ما يكون ذاتيا، - 2

ا، مقا نعمتصقور األشقيا  علقى  أنهقا      و ن غالبق . تكون املتلوما  املالئاة غري معمتاحة

سعمتاام لنا دهافا، فوريا،، ولعمتحقي  حاجة، أو ُتاعام مزاجا،، أو موقفقا، عقليقا،، أو قياقة    

 .ثقافية

 :ميكن  ان يعمتم تسهيل تقايم تصورا  الرسائل الاقيقة واملرغوبة عن ثالث طرق - 3

 .اسعمتااام األشيا  والعمتصنيفا  املألوفة للجاهور( أ 

 .بطة إجيابية مع اجلاهور منذ العمتفاعل االتصالي املبكر متهمبعمتأسيس را( ب

الرسقالة القيت ميكقن  ان يعمتفهاهقا اجلاهقور بسقرعة       ( اشارا )وباسعمتااام تلايحا  ( ج

 .ويقوم بعمتقيياها بشكل مفضل لايه

دهنا  دالئل على ان املعمتلقني يتريون أنعمتبادها، للرسائل العمتاعياية، أكثر مقن ميلقهم    - 4

وكققذلك دهنققا  بتققض الققاالئل علققى ان الرسققائل  . ضققة الرائهققمللرسققائل املتار

وأمقا الرسقائل املناقضقة آلرائهقم والقيت تكقون سقهلة        . العمتاعياية صتبة النقض

النقض، فسوف تلقى ادهعمتااما، أكرب من الرسائل العمتاعياية سقهلة األنعمتققاض، أو   

 .من الرسائل غري العمتاعياية واليت يصتب تاعياها

جنال رسائلهم ذا  الطبيتقة اخلالفيقة مقع املقعمتلقني، يققوم      لكي لق  املعمتصلون   - 5

املعمتصققلون بعمتتققايل رسققائلهم، للعمتقليققل مققن االخعمتالفققا  بققني تطققرف اجلاهققور     

وُتسقهال دهقذه االسقرتاتيجية قبقول اجلاهقور      . ولعمتأكيا أوجه العمتشابه بقني أفقراده  

.للرسائل

(29)

 



 

215 
 

اإلعقالم علقى   ولقيت دراسقة أنقواع اجلاهقور عنايقة خاصقة لاراسقة تقأثري وسقائل         

 .اجلاهور

مجهققور املققعمتلقني إىل نققوعني  (Dennis Howitt1982)وقققا صققن  دينققيس دهوويققت 

 :رئيسيني

اجلاهور التنيقا  واجلاهقور احلسقاس ميكننقا ان نضقي  نوعقا، ثالثقا، ودهقو اجلاهقور           - 

 الالمبالي 

 :اجلاهور التنيا -0

م اليت تسقتى إىل تغقيري   ويفهم ان اجلاهور التنيا، ال يسعمتسلم متاما، لوسائل اإلعال 

ذلقك ان  .  اجلاهور، أو يويقل آرائقه، ومواقفقه، واجتادهاتقه وتسقتى إىل السقيطرة عليقه       

ان وسائل اإلعالم ليس هلا قوة إقناعية كبرية، لعمتغيري عقول الناس : الراية دهنا تفرتض

(32)

، وذلك ينبقع مقن وجقود التوامقل االنعمتقائيقة القيت تقلثر يف فتاليقة وسقائل االتصقال           

 :  تعمتاثل يفو

ودهو يتقين ان أفقراد اجلاهقور      Selective Exposureالتامل االول العمتترض االنعمتقائي 

يعمتترضون للرسائل اليت تتوادوا عليها، ودهم بذلك يعمتترضقون فققط لوجهقا  النظقر القيت      

 .تشبه وجها  نظردهم إىل حا كبري

، وبيناا يتين Selective Perceptionاالنعمتقائي ( اإلدرا )والتامل الثاني دهو العمتصور 

العمتترض االنعمتقائي اخعمتيار ما يشادهاه املر ، أو مقا يققرأه، جنقا ان العمتصقور االنعمتققائي دهقو       

اجتاه الفرد لعمتفسقري مقا يقراه، أو يققرأه، أو يسقاته، بطريققة يقاعم بهقا وجهقة نظقره،            

 Selective Interpretationويققرتبط بهققذا مققا ميكققن  ان نسققايه بالعمتفسققري االنعمتقققائي 

يث يقوم املر  بعمتفسري الرسالة بنا   على ما يراه ويكون تفسريه انعمتقائيا، تبتا، للرسالة ح

 .لعمتصوره االنعمتقائي

 & Selective Retentionوأما التامل الثالث فهو االسقعمتاعا  والعمتقذكر االنعمتققائيني    

Recall       ،ودهذا يتين اجتاه الفرد السعمتاعا  األشيا  وتذّكردها بنقا  علقى أسقاس انعمتققائي

 .عمتذكر األمور اليت تعمتال م مع وجهة نظرهفاملر  ي

ويف الواقع  ان التاليقا  االنعمتقائيقة كتوامقل مقلثرة علقى عاليقة االتصقال، هلقا          

دالئل عالية من خالل دراسا  عاياة 

(31)

  (.Klapper 1960: انظر) 

 

 

 

 :اجلاهور احلساس - 1
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كقل فقرد، إذ     بأنه با  واضحا، ان وسائل اإلعالم ال تقلثر يف  Howittويرى دهوويت 

أنها ال جتتل كل فرد عنيفقا،، وال تققرر رأي كقل فقرد يف اإلنعمتاابقا  وال ُتتّلقم كقل        

.شا 

(36)

ومن ثم فان دهنا  ميال، لالععمتقاد بان دهنا  أفرادا، حمادين يعمتأثرون بطريقة   

ودهذا ليس نابتقا، مقن خصائصقهم الشاصقية، إذ انقه ال توجقا دالئقل        . ما بوسائل اإلعالم

الفكرة بان بتض األشقااص أكثقر اقعمتناعقا،  بالرسقائل اإلعالميقة مقن       قوية، تلكا 

ولكن األمر يعمتتل  بأفراد أكثر حساسقية يفقرتض فقيهم ان يكونقوا ةاجقة      . غريدهم

أكثر إىل احلااية مثل األطفال واملرادهقني وغريدهم من الفئا  اليت يعمتاا احلااية ودهقذا  

.النوع من اجلاهور نساايه اجلاهور احلساس

(32)

  

 

 :اجلاهور الالمبالي -1

الذي ال يق  موقفا، رافضا، مثقل  دهو و

اجلاهور التنيا وال ققابال، مثقل اجلاهقور    

احلساس ولكنه يعمتتامقل مقع الرسقائل    

ودهقو   ،دهاال تقام وبالمبقاالة  إاإلعالمية ب

مجهور غري متين بالرسالة على عكس 

موضققوع ه اجلاهققور التنيققا الققذي يهااقق 

 نققهأل الرسققالة ولكنققه ال يسققعمتجيب هلققا

واجلاهقور الالمبقالي     ال  ما تقامقه، 

ودهنقا تلتقب التاليقا      ،مجهور سقليب يعمتلققى الرسقالة بالمبقاالة وال يتنيقه مضقاونها      

 .االنعمتقائية دوردها يف التالية االتصالية

دهذا وقا أوىل الباحثون الغربيقون يف جمقاال  االتصقال، واالجعمتاقاع، وعلقم القنفس،       

دهقني والفئا  األخرى مثل الشيوخ والنسا  واألقليقا   عناية خاصة لاراسة األطفال واملرا

وقا درس التايا منهم قضايا رتعمتلفة مثل تأثري التن  علقى  . إىل رعاية خاصة ااحمعمتاجة

ودرسوا متاجلا  وسائل اإلعالم وتأثريدها يف فئا  الشقيوخ والنسقا    . األطفال واملرادهقني

 .ن إشباعا وما تقامه مواألقليا ، واسعمتااامها لوسائل اإلعالم 

وقا أوىل تقرير اللجنة التربية لاراسة قضايا اإلعقالم واالتصقال يف القوطن التربقي     

وألدهاية ( 33.)عناية خاصة لاور اإلعالم جتاه املرأة والطفل والشباب واملتوقني واملسناني

تأثري العمتلفزيون على الطفل يف حياتنا املتاصرة وباععمتبقار األطفقال ميكقن تصقنيفهم     

ر احلساس فإننا سوف نعمتنقاول تقأثري العمتلفزيقون علقى األطفقال بشقي  مقن        ضان اجلاهو

 .يف الفصل الثامن العمتفصيل
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 حمعمتويا  الفصل السابع 

     الفضائيا  التربية يف اجملعمتاع التربي تأثري                  

  ماخل                 

 تأثري الفضائيا  على اللغة التربية. 

 ر الناطية وتتزيزدهاتأثري الفضائيا  يف خل  الصو. 

 السيطرة على تاف  املتلوما  وحرية األفكار واحلوار. 

 عالقة الفضائيا  بالعمتذوق الفين يف جمال األغنية. 

 تأثري الفضائيا  يف الثقافة اجلاادهريية والثقافة الشتبية. 
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  تأثري الفضائيا  يف القيم والتادا  والسلو. 
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 الفصل السابع

 اجملعمتاع التربي يفالفضائيا  التربية  تأثري

  :ماخل

قبققل أكثققر مققن ربققع قققرن، ازداد  

االدهعمتاام يف جمال التلوم االجعمتااعيقة،  

باراسقققة تقققأثريا  اإلعقققالم القققاولي    

عاوما على الشتوب األخرى واالتصال 

فظهر  دراسا  مثقل كعمتقاب دهربقر     

االتصال " Herbert Schiller"  شيللر 

االتصقال  "لثقافية وكعمتابقه  ا واهليانة

الرأمساليقققققة :والصقققققراع الطبققققققي

  رمانا ماتيالرآوكعمتاب " واإلمربيالية

 "Armand Materlart    الشققركا

افية قاملعمتتادة اجلنسية والسيطرة الثق

 Tomas MacPhailوكعمتققاب تومققاس ماكفيققل " اإلمربياليققة  ةيالقققوجياألألجهققزة 

وكعمتقاب كقولني شقريي    " مسعمتقبل اإلذاعة الاولية واالتصال: االسعمتتاار اإللكرتوني"

Colin Cherry " االتصال الاولي تهايا أم وعيا." 

وبا  العمتطور العمتكنولوجي يف جمال االتصال ياعو إىل اخلشية من سطوته وتقأثريه  

عمتاتا ، فان يق  على سط  أي عاارة عاليقة يف أي ماينقة عربيقة ويسقرل     على اجمل

ببصره ميكقن ان يلحق  الكقم اهلائقل مقن اللقواقط الفضقائية القيت تتلقو أسقطحها،           

وخصوصا، بتا ان أصب  ستر الالقط ال يشكل عبئا، على األسرة املعمتوسطة ودهذا يتقين  

أصب  مبقاور الفرد ان يسقعمتقبل   املقارة على اسعمتقبال الفضائيا  ويتين دهذا أيضا، انه

حمطة فضائية تنافس حمطعمته ااحملية، ويال متهقا    سنييف احلا األدنى أكثر من 

وعودا، وآماال،، وانفعمتاحا، على ثقافا  جاياة تنشقله مقن آفقاق عاملقه الضقي  لعمتنقلقه إىل       

ودهي يال متها كذلك تهاياا، لثقافعمتقه الوطنيقة، وقياقه وعاداتقه، وققا      . عاا أرحب

 .تسراع يف يطيم أمناط من احلياة العمتقلياية

 :ن نق  وقفة فاحصة ملا تقامه الفضائيا أدهذا يسعمتاعي منا  إن
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ن الفضائيا  مثلها مثل وسائل اإلعالم األخرى؛ تقام املتلومة، كاا تققام  أنار  

الرتفيه، وتفس  اجملال للحقوار حقول بتقض القضقايا وتقلدي دورا، دهامقا، يف نققل القرتاث         

ه، وتتال على تشكيل الرأي التام وتفعمت  النوافذ على مصقراعيها أمقام البشقر    وتتزيز

ليطلتوا على جتارب اآلخرين من شتوب دهذه املتاورة، ونار  كقذلك ان العمتلفزيونقا    

الفضققائية ختاطققب مجهققورا، واسققتا، معمتنوعققا، مققن حيققث املسققعمتوى العمتتلياققي والثقققايف    

ولكن دهذا ال يتين ان دهذه الوعود القيت   .واالجعمتااعي واالقعمتصادي واجلنس واالدهعمتااما 

 .يالها الفضائيا  ال تطوي بني جنباتها بتض ااحماذير والعمتهايا من حيث أدائها

تثري الفضائيا  مجلة من القضقايا القيت يعمتقاا إىل دراسقة أعاق  ويليقل أمشقل        

 :لظوادهردها ودهي تعمتاثل فياا يلي

  :الفضائيا  والعمتأثري يف اللغة: وال،أ

ئيا  اآلن دورا، دهاما، يف العمتأثري على اللغة ومنودهقا وطريققة اسقعمتتاالنا    تلتب الفضا

إذ تزودنا وسائل اإلعالم مبصطلحا  جاياة، ويقاخل إىل ققاموس حياتنقا مفقردا      . هلا

عاياة بتضها يفقا إلينقا مقن    

لغققا  أجنبيققة كاققا تأتينققا   

كققذلك مققن خققالل اسققعمتااام  

القنقققوا  الفضقققائية للقققهجا  

 .ااحملية

بالنقا القاور   وال يغيب عقن  

اإلجيقققققابي القققققذي تلتبقققققه 

الفضققائيا  اليققوم يف العمتققأثري   

اليوميقة،   ااحمكيةعلى اللغة 

دهذا العمتأثري الذي با  يقراب بني 

اللقققهجا  التربيقققة وجيتقققل   

اإلنسان التادي قادرا، على فهقم  

أخيه التربي مهاا نأ  املسافا ، وصقار دهقذا يسقاعا يف تكقوين اللغقة الوسقطى القيت        

 .ة اإلعالمأصبحت اليوم لغ

ان احلفاظ على اللغة التربية ال يتين عام منودها، ولكنه يتين محايعمتها من تقادهور  

مسعمتوادها وخصوصا، يف األدا  اإلعالمي، الذي با  تأثريه طاغيا، على لغة اإلنسان، وصقار  

ضروريا، التال على محاية اللغة التربية لضقاان مسقعمتوى أدائهقا، وخصوصقا، يف األدا      

وميكننا ان نالح  ان بتض الفضائيا  وخصوصقا،  . ذاعة والعمتلفزيونااحمكي يف اإل

يا ليل يا عني  –وق  تألك ) اللبنانية تتعمتاا اللهجة ااحملية يف األدا  ويف أمسا  براجمها 

 (.عالبال يا شباب –
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ويققزداد اخلطققر علققى اللغققة يف عصققر التوملققة الققذي جيتققل      

إىل اللغا  اإلنسانية  دهي اللغة التاملية وتعمتسلل مفرداتها اإلجنليزية

وثقافاتهققا ولققيس غريبققا، ان تصققار فرنسققا قققرارا، يطالققب اإلذاعققة     

مقن براجمهقا باللغقة الفرنسقية وذلقك      % 62والعمتلفزيون بان تكقون  

 .إدراكا، منها ألخطار التوملة الثقافية

 

  :الفضائيا  وخل  الصور الناطية وتتزيزدها: ثانيا،

نطبع يف األذدهان عن أشااص أو شتوب يال الصور الناطية دهي تلك الصور اليت ت

متها مسا  جاماة موضوعة يف قالب ذدهين لا من إمكانية العمتفكري يف تصور دهلال  

  .األشااص أو الشتوب بصورة ختال  الصورة املنطبتة يف الذدهن

وتقوم وسائل اإلعالم باور دهام يف صنع دهذه الصور الناطية من خالل عرض صورة 

املتلم، الشي،، الشقرطي،  لشاصية ما كمنطية 

، ودهققذه الصققورة اخل…الفنققان، التامققل، الفققالل  

يال مسا  يعمتم تكراردهقا يف وسقائل االتصقال    

املاعمتلفققة، ممققا يققلدي إىل رسققوخ دهققذه السققاا    

والعمتصاقها بعمتلك الشاصيا ، وكذلك يعمتم صقنع  

مثل صورة اإلردهابي . الصور الناطية عن الشتوب

سققالميني الققيت رمسهققا اإلعققالم الغربققي عققن اإل   

 .والفلسطينيني

ولكن ما دهقو  .. كانت صورة املتلم يعمتف  مبكانة تلي  باوره اإلنساني املعمتايز

 السبب الذي أدى إىل دهبوط مكانعمته وزعزععمتها يف اجملعمتاع؟ 

نظرة فاحصقة إىل القاور القذي لتبعمتقه وسقائل اإلعقالم اجلاقادهريي يف خلق  صقورة           

واملسرل والعمتلفزيون، ميكقن ان تشقرل   منطية عن املارس واإلسا ة إليه يف السيناا 

متظم تلفزيونقا  القوطن التربقي    بثت  وعلى سبيل املثال،. لنا جانبا من دهذه املسألة

فيقايو عنهقا   الومت اسعمتنسقاخ أشقرطة   املقرة تلقو املقرة،     مسرحية مارسقة املشقاغبني   

وأثقر  تقأثريا، سقلبيا    . صب  يف معمتناول اجلاهور وشادهادها ماليني األطفقال التقرب  لعمت

وال زالقت وسقائل اإلعقالم تبقث إلينقا صقورا منطيقة        . لى نظرة اجلاهور إىل املتلقم ع

وتقامها بصورة دهزلية مثقل شاصقية التسقكري    "لشاصيا  أساسية يف اجملعمتاع 

، وتبث كذلك قياا، جاياة باتت تقلثر علقى األفقراد وخصوصقا،     "والشرطي والشي،

ه الصور  أنها صور مشودهة ن توص  بها دهذأوأقل ما ميكن . على األطفال واليافتني

 .ن لعمتذىأال تتكس احلقيقة وال تقام املثل الذي جيب 
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العمتترض املسعمتار لعمتحري  الواقع الذي تقامه وسائل اإلعقالم   ةالحظمدهنا ميكننا 

ن يناو الناس مع قيم واجتادها  ومتعمتققاا  مزيفقة   أعرب الكلاة والصورة سيلدي إىل 

  .غري واقتية

السياسقة، دورا، أساسقيا، يف   -اإلعقالن، وعامقل السقيطرة    -ويلتب التامل االقعمتصادي

الققعمتحكم بالوسققائل اإلعالميققة ورسققائلها املزيفققة مققن أجققل يقيقق  منققافع أولئققك      

 .املعمتحكاني بوسائل اإلعالم

ن تقبال املشادها ملا يترض له من مسلسقال  تلفزيونيقة وبقرامج دراميقة ودعائيقة      إ

دراسقة أجريقت حقول املسلسقل التقائلي       ختل  حالة من تزيي  الوعي عنا النقاس ففقي  

ن جماوعا  املشادهاين اليت مت دراسعمتها قامت بعمتاييز الربنقامج  أجنا " الساد"األمريكي 

كققثريا، مققن املسلسققال  كانققت رايققة املشققادها هلققا علققى  أنهققا  إن. علققى انققه حقيقققي

تعمتاقاا،  حقيقية، فاملشادها كثريا، ما  لط بني الواقتي واملعمتاايل، ويبين موقفا وراية م

تكان اخلطورة يف إمكانية إحااث العمتأثري و. على املشادها املعمتايلة اليت تلثر يف وعيه

بشكل ماروس ورتطط له، فعمتنعمتشر قيم الثقافة االسعمتهالكية، وثقافة التوملة مقابل 

 . ا سار الثقافة الوطنية املرتبطة باهلوية واخلصوصية

 

 :غنيةالفضائيا  والعمتذوق الفين يف جمال األ: ثالثا،

ان تقوم بقاور دهقام يف زيقادة وعقي اجلاهقور الفقين،       –يف املاضي-اسعمتطاعت اإلذاعة 

وخل  قاعاة مجادهريية واسقتة مقن ااحمقيط إىل اخللقيج تسقعمتاع إىل أم كلثقوم وعبقا        

ومقع زيقادة شقتبية دهقلال      . الودهاب وفريوز وعبا احلليم حاف  وفريا األطقرش وغريدهقم  

ربية أكثر الرسائل التربية شتبية ووصقوال، إىل  وتكرار أغنياتهم أصبحت األغنية الت

اجلاادهري التربية، واسعمتطاعت األغنية ان تسهم يف صقياغة الوجقاان التربقي املشقرت ،     

وتلثر يف لغة اخلطاب اليومي لننسان التربي وباتت مفردا  األغنيا  ترتدد على أفواه 

 . الناس وتسعمتاام يف حايثهم اليومي
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القيت تردددهقا اإلذاعقا  والفضقائيا  التربيقة وعقرب األفقالم        أما اليقوم فقان األغقاني    

فارغقة مقن املضقاون جتقا طريقهقا مقن خقالل        صقار    السيناائية وأشرطة الكاسيت

الذي با  يتعمتاا على اإلثارة اجلنسية والرق  اخلليع املراف  لألغنية  الفيايو كليب،

دا  يرافقه القرق   مهاا كان مضاونها حعمتى األغنية الباكية دهجر احلبيب جنا أن األ

 واالبعمتهاا؟ 

يف إفسقاد   يةالشقباب اليت أصبحت تترف باسم األغاني غاني األيسهم دهذا النوع من و 

الذوق من خالل كلااتها اهلابطة،وفقاانها للشقترية القيت كانقت متعمتقاز بهقا األغنيقة       

. التربية،حيث با  يغلب على كلااتها النزعة الفردية والغرق يف أغاني احلب املهقزوم 

إفسقاد  وعناما تسهم الفضائيا  يف ترويج دهذا الناط السطحي فإنها تسقط يف شقر   

ذل االسققعمتهالكي، إذ ال تبققالققذوق الفققين و

مبحاولققة االرتفققاع بالققذوق التققام،  جهققادها

واالرتقا  بالذائقة الشتبية، القيت ميكقن   

توجيهها والعمتاطيط هلا عرب وسائل اإلعالم 

 .املاعمتلفة

 

اف  املتلوما  السيطرة على ت: رابتا،

 :واألفكار وحاود احلرية واحلوار

إذا كانت وسائل اإلعقالم ذا  مهاقة   

أساسققية تققعمتلا  يف أنعمتققاا ونقققل ونشققر 

األفكار واملتلوما ، فقان السقيطرة علقى    

الفضائيا ، تقرتن بالسيطرة على تقاف   

املتلوما  وتااوهلا ونشر األفكقار واحلقوار   

يف و لكي تقوم بذلك فإنها تعمتسعمتار . حوهلا

أحيان كثرية يقت مظلقة اخلصوصقية الثقافيقة، ومحايقة الثقافقة الوطنيقة والققيم         

السائاة والرتاث، ودهذه املبالغة أد  وتلدي إىل خل  منط من أمنقاط الرسقائل اإلعالميقة    

، ويقاول  Gate Keeperاليت تنظر إىل التاا بتني واحاة دهي عني الرقيب أو عني املغربل 

وتلتقب الفضقائيا    . ملا ينشر أو ال ينشر وملا يذاع أو ال يقذاع ان تفصال مقاييس متينة 

ومبراجتة ملا تقامه من برامج فان أي مراقب . أدوارا معمتشابهة وان كانت معمتفاوتة يف ذلك

حمايا سيالح  حجم الرتفيه فياا تبثه وسيالح  كذلك حجقم مقا يققام مقن بقرامج      

القناط االسقعمتهالكي عنقا     ريق جتقذ  ، وتقلدي إىل  واالنتقزال غربية تلدي إىل السقلبية  

ودهقذه الناقاذا القيت تشقكل     . الناس، وإىل غرس أمناط غريبة عن اجملعمتاتقا  التربيقة  

 .مثال، أعلى ومناذا للعمتفوق األسطوري تلدي إىل خل  ثقافة للهروب والتزلة
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وفضال عن السقيطرة الرمسيقة علقى الفضقائيا ، فهنقا  نقوع آخقر مقن السقيطرة          

وغريدهقا تفقرض شقروطها علقى      ART, MBC: ربية مثقل االقعمتصادية فالفضائيا  الت

اإلعالمي وما لاله مقن مضقامني وأشقكال وبالعمتقالي تفقرض شقروطها علقى         االنعمتاا

 .املباع واجلاهور يف ان واحا

ان قائاة املانوعا  اليت يفرضها الرقيقب مقثال علقى االنعمتقاا العمتلفزيقوني التربقي،       

ه  تنظر وجيبه تنعمتظر السوق اخلليجي، جتلت الكاتب واملنعمتج واملارا ُيتاا عاله وعين

لذا فإنه سيلعمتزم بالشروط القيت يفرضقها الرقيقب اخلليجقي، ودهقذا أدى إىل دهقذا املسقعمتوى        

اهلابط مقن األعاقال الاراميقة العمتلفزيونيقة التربيقة القيت صقاات ملال مقة شقروط ذلقك           

وار الرقيب، وتقام بتض الفضائيا  برامج حوارية يظن القبتض  أنهقا تفقعمت  أبقواب احلق     

ةرية على مصراعيها، ولكن ذلك كله مقيا بشروط، ومصلحة ااحمطقة الفضقائية   

ودهكذا فان للحرية حقاوددها املوضقوعة سقلفا، مقن قبقل مالقك       . وراية راعيها وتوجهاتها

 .القناة الفضائية

وتقام الربمج احلواريقة والنقايقة يف الفضقائيا  التربيقة مقاخال جايقاا للحقرا         

ربي وتتزيز اجلرأة يف طرل القضايا القومية مثل برنامج االجتقاه  الفكري والثقايف الت

املتاكس لفيصل القاسم ورئس العمتحرير حلاقاي قنقايل إال ان حقاود احلقوار وأسقلوب      

إدارته جتتل من بتض الربامج غري قادرة على تغطية موضوع احلوار حقه فيفقا بقذلك  

 .أدهايعمته

             : شتبيةالفضائيا  والثقافة اجلاادهريية وال: خامسا،

يلتققب العمتلفزيققون عاومققا، والفضققائيا  خصوصققا دورا، يف العمتققأثري علققى الثقافققة            

 .وتشكيلها وخل  أمناط جاياة منها

 Highالثقافة الراقية : ويفرق الباحثون يف جمال الثقافة بني ثالثة أنواع من الثقافة

Culture  والثقافقققة الشقققتبيةPopular Culture  اجلاادهرييقققة والثقافقققةMass 
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Culture. 

والثقافة الراقيقة دهقي ثقافقة الصقفوة القيت سقجلت يف الكعمتقب الاراسقية واألدبيقة          

  .والفنية، ويف األعاال الفنية الراقية واليت أنعمتجت للنابة املعمتتلاة

أما الثقافة الشتبية فهي تعمتسم بالعمتلقائيقة القيت يصقنتها الشقتب وتناقو منقوا، مقن        

عمتترب بها عن نفسقها مقن خقالل موادهقب طبيتيقة لقاى الفنقان        أسفل تصنتها اجلاادهري ل

 .الشتيب

أما الثقافة اجلاادهريية فهي اليت تسعمتاا مضاونها من الثقافقة الراقيقة ومقن الثقافقة     

الشتبية، ودهي منعمتج من منعمتجا  وسائل االتصال اجلاقادهريي الراديقو واألفقالم وكعمتقب     

لالسقعمتهال  اجلاقادهريي وتعمتسقم    العمتسلية والقص  العمتلفزيونية والسيناا، ودهي متاة 

بالعمتااثل وتتاقل علقى إرضقا  أذواق اجلاقادهري وتتاقل علقى توحيقادها، ودهقي ثقافقة          

فالثقافققة اجلاادهرييققة دهققي الرسققائل . ُمصققطنتة مفروضققة علققى اجلاققادهري مققن أعلققى

االتصالية اليت تبثها وسائل اإلعقالم اجلاقادهريي غقري موجهقة إىل طبققة حمقادة وال إىل       

 .تتلياي حمادمسعمتوى ثقايف أو 

يتعمتاا مضاون الثقافة اجلاادهريية على األغنية والعمتاثيلية والفيلم، انه مضاون 

ويسعمتاعي تبسيطا، وتسطيحا، للثقافقة  . ترفيهي مسيطر  ضع لقانون السوق العمتجاري

 .ويهاف إىل اقعمتناص أكرب عاد ممكن من اجلاهور عن طري  دهذا املضاون الرتفيهي
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والثقافقة اجلاادهرييقة   ان التالقة بني العمتلفزيقون  

ويقوم العمتلفزيقون بضق، مضقامينها     عالقة تفاعلية،

. كانعمتجقققا  موجهقققة إىل االسقققعمتهال  اجلاقققادهريي

وباتت دهذه الثقافة اجلاادهريية تشكل قياا، تفرض 

وتشقكل قياقا أخقرى     نفسها على مجهور املعمتلقني،

تققلثر علققى املعمتصققلني، لقققا أصققبحت املسلسققال      

الذي ميعمتلك الثروة تكرس شاصية السبَّا  اجلادهل 

علقى سقبيل   –لققا أصقبحت الرياضقة    . كشا  مقبول للزواا من طبيبة أو مهناسقة 

سوقا، رائجا، لاى اإلعالميني، الن هلا شتبيعمتها، ودهذه الشتبية أصقال يقعمتم تغقذيعمتها     -املثال

من خالل وسائل اإلعالم اليت توصلها للجاادهري ودهكذا جنقا ان الفضقائيا  تغطقي أي    

صيله بيناا ال تلقى األنشطة الثقافية بتض االدهعمتاقام أو العمتغطيقا    حاث رياضي بعمتفا

  .املناسبة

ودهكذا تقوم وسائل اإلعالم برتتيب األولويا  وبنا  املسرل ويايا املاثلني عليه 

وتطالب اجلاهور باملشادهاة، بأسلوب ميعمتاز بااحماصقرة والعمتكرار،ممقا جيتقل اجلاهقور     

وأحيانا، باون وجقود اخعمتيقارا    –اليت تترض أمامه يقبل على دهذه البضاعة اجلاادهريية 

تكقاد  فإنهقا   أو اخعمتلفت فقان مضقامينها،   ،تتاد  الوسائل اإلعالمية انكبرية حعمتى و

  .تكون معمتشابهة، فهي ترفيه ومزيا من الرتفيه

وال نغقالي إذا قلنقا بققان أدهقم املشققكال  القيت تواجقه الثقافققة اجلاادهرييقة اآلن دهققو       

باإلضقافة إىل ان املقواد الثقافيقة القيت      مضاون برامج العمتلفزيونقا ، سيطرة الرتفيه على 

مبعمتذل ومنطقي   …)دهذا الرتفيه، كاا أشار تقرير اليونسكو .تقامها سطحية للغاية

وياقل تقأثريا  املصقاحل العمتجاريقة     . بارجة جتتله لا مقن اخليقال بقاال مقن ان يقثريه     
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ع مقن العمتقزام ثققايف عققيم،     واإلعالنية وكذلك ما يقره البريوقراطيقون مقن كقل نقو    

رتاطر تسطي  وإفقار وجتوي  احلياة الثقافية، وليست دهذه دهي أوجه العمتناقض، ففقي  

بتض األحيان أد  الفرص اجلاياة املعمتاحة إىل إثارة اإلبقااع اخلقالق لقاى األفقراد، وأد      

وققا تأكقا  يف بتقض    . يف أحيان أخرى إىل تشجيع العمتقليا والسقلبية لقاى اجلاهقور   

الترقيققة وغريدهققا مققن األقليققا  باسققعمتغالل السققبل  لألقليققا ن الذاتيققة الثقافيققة األحيققا

ان . اجلاياة للعمتتبري، وان كانت امللثرا  اخلارجية قا طغت عليهقا يف أكثقر األحيقان   

سقوا  كقان   –املسلولية امللقاة على عات  وسائل اإلعالم اجلاادهريية مسلولية دهائلقة  

قوم مبجرد نقل الثقافقة ونشقردها بقل بانعمتققا  حمعمتوادهقا أو      ذلك  أنها ال ت -ذلك خريا، أم شرا،

 (. ابعمتااعه

حلجقم    ان يليل برامج الفضائية التربية األردنيقة ألسقبوع واحقا يتطينقا ملشقرا،     

 :الرتفيه الذي تبثه الفضائية ودهذه األرقام تعمتاثل مبا يلي

 الرتفيه

أفالم،األغاني، 

 مقابال  فنانني

 ومغنيني ةورياض

برامج 

 األطفال

الشلون 

 التامة

الربامج 

 الاينية
 األخبار

نوع 

 الربنامج

58% 12% 10% 8% 12% 
النسبة 

 املئوية

 

ومثل دهذه األرقام تنسحب على باقي ااحمطقا  القيت باتقت املنافسقة فيهقا تقاور حقول        

الرتفيققه واملزيققا مققن الرتفيققه عققرب املسلسققال   

 .وبرامج املسابقا  املاولة من املتلنني

 

الصورة اخلادعقة والكلاقة   : ناإلعال: سادسا،

 :املراوغة

تتعمتاققا الفضققائيا  اآلن اععمتاققادا، كققبريا، 

على اإلعالن، والقذي أصقب  مقن البقث اليقومي      

القققذي يتقققرض يف أحيقققان كقققثرية براجمنقققا 

. املفضققلة أو الققربامج ذا  الشققتبية الكققبرية  

واإلعالن ليس جمرد ترويج لسلتة أو خامة ما، 
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 :رب عنها من عاة أوجهانه لال يف طياته ثقافة، ويت

  .ه لال مته ثقافة ُمصاار السلتةان -

 .ولال مته ثقافة املتلن -

 .ولال ثقافة مصناع اإلعالن -

وينظر الناس إىل اإلعقالن علقى انقه رسقالة مغريقة لشقرا  السقلتة وتتعمتاقا علقى          

ر والقليقل مقن ينظق   . الصورة اجلايلة واملثرية لالنعمتباه وتتعمتاا على املوسيقى والقرق  

 .إىل اإلعالن كاادة ثقافية تعمتجاوز رسالعمتها العمتسويقية

ولنأخذ أمثلة من بتقض  . يقول اإلعالن كلاا  يال غاوضا، وتراوغ يف متانيها

مقا نسققاع أو نشققادها يوميققا، و لققل كلاقا  أي إعققالن ان ذلققك يرشققانا إىل طريقققة   

لغقة إذا ا  ولكنهقا   …ن تسقعمتايل مشقادهايها أو قارئيهقا    أاسعمتااام اللغقة القيت يقاول    

تكن صادقة فإنها لغة تفعمتقا إىل قارتنا على العمتثبت من صحة مضاونها، فااذا يثبقت  

.. لنا صحة ما تاعيه؟ ويعمتض  من اإلعالنا  كي  يال لغة مليئة بالعمتاويه واخلااع

تعمتسقلل إىل عققول النقاس ويعمتاقذون ققراراتهم بنقا        . ودهي بكل تأكيا يق  أدهاافها

ومبراجتقة إعالنقا  العمتلفزيقون القيت تسقعمتاام      . تهم اليوميقة عليها وتصب  جز ا، من حيا

الكلاة والصورة واحلركة واملوسيقى نرى إىل أي حا ميكن هلذه اإلعالنا  بصوردها 

اخلادعققة وكلااتهققا املراوغققة واععمتااددهققا علققى إثققارة الغرائققز أحيانققا،، ان ختلقق  عنققا  

فهي بذلك . حاجة هلم بهاملشادهاين حاجا  ليست ضرورية وتتواددهم على اسعمتهال  ما ال 

 .ختل  أمناطا، جاياة من احلياة يف املأكل وامللبس والشراب واحلاجا 

. فاإلعالن ذو بتا اقعمتصادي ال ختفى جوانبه من حيث تنشيط احلركة االقعمتصادية

لكن دهذا اجلانب لال مته بتاا، ذا أثر سي ، من حيقث إشقاعة القناط االسقعمتهالكي     

يا الناس على شرا  سلع كاالية، مما يشقكل فياقا   يف جمعمتاتا  غري منعمتجة، وتتو

بتا عادا  تعمتسلل إىل ثقافة الناس وحياتهم الفردية، ليصب  اهلاربغر باال، من الفالفل 

 .والبيعمتزا باال، من الشاورما

 .الفضائيا  والقيم والتادا  والسلو :سابتا

جلااعققا  يققار  املققر  ان وسققائل اإلعققالم عاومققا هلققا تأثرياتهققا علققى األفققراد وا    

وإذا كنا نترف بان الفرد دهقو حاصقل   . واجملعمتاتا  يف جماال  القيم والتادا  والسلو 

تنشئعمته االجعمتااعية، إذن فوسائل اإلعالم هلا تأثريدها الفاعل يف شاصية الفقرد وبنائقه   

 .النفسي واالجعمتااعي
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ان ما تقامه الفضائيا  من برامج 

ياققل متهققا قياققا وعققادا  وأمنققاط 

ثاردهققا علققى الفققرد  السققلو  تققرت  آ 

البتيقا، ومقن ثقم    واجملعمتاع على املاى 

فان ما تترضه الفضائيا  مقن بقرامج   

تسققعمتهاف األطفققال كاققا تسققعمتهاف  

الكبقققققار، وياقققققل يف طياتهقققققا 

كايا  من التن  واجلرمية والققيم  

الغريبة عن جمعمتاتاتنا القيت تتقزز يف   

التربية اليت سقيعمتغري  أحيان كثرية رول الفردية سيكون هلا تأثرياتها على اجملعمتاتا  

نسيجها ببط  ولكنها تأثريا  تراكاية سعمتقود مسعمتقبال، إىل تغريا  نوعيقة يف ققيم   

 .وسلو  وعادا  اجملعمتاتا  التربية

وكانت آخر الصرعا  يف الفضقائيا  التربيقة تققايم بقرامج العمتلفزيقون القواقتي       

متقا يقت   الذي يسلط الكامريا  على جماوعة من الشباب ذكقورا واناثقا يتيشقون    

األخ )مثل برنقامج علقى اهلقوا سقوا، والقرئيس       لهاسق  واحا،ودهي برامج جتارية القياة 

وسعمتار أكادميي،ومنط احلياة االجعمتااعي يف دهذه الربامج ال ميقت بصقلة إىل   ( الكبري 

 Bigولتقل دهقذا السقبب دهوالقذي حقال دون اسقعمتارار برنقامج القرئيس         . قيم جمعمتاتاتنقا 

Brother 2224البحقرين يف شقهر شقباط      مقن سي بثه  . بي.م/الثانية  الذي باأ  القناة  

حيث جوبه مبتارضة ومظادهرة أمام البيت الذي يقياون فيه واضطر  القناة إىل ايقافه 

  .يف أقل من أسبوعني

 

 :الفضائيا  والعمتناية: ثامنا

تلتب وسائل اإلعالم دورا، أساسيا، يف املساعاة يف اجنقاز خطقط العمتنايقة، وحيناقا     

حت القنوا  الفضائية معمتاحة للاواطن التادي فان ذلك يتين  أنها أصقبحت منافسقة   أصب

احمطا  العمتلفزيون ااحملية، واليت توظفها احلكوما  عقادة لالتصقال العمتناقوي الجنقاز     

 .خططها الوطنية يف العمتناية

ان ما تقامه الفضائيا  اآلن يصب  عامل جذب جلاهور كان من املعمتوقع ان يقرتبط  

 .لوطنية وةيث يعمتلقى رسائلها العمتناويةمبحطاته ا

إذن فااحمطا  الفضائية تسقرق مجهقور ااحمطقا  الوطنيقة، وتققام رسقائل أحيانقا،        

تكون متيقة للعمتناية، أو تعمتتارض مع أدهااف االتصقال العمتناقوي أو يقول دون وصقول     

 . الرسالة العمتناوية إىل مجهوردها املسعمتهاف
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 :ا  القوميةالفضائيا  وتأثريدها يف الثقاف: تاستا

 .قبائل يف قرية عاملية 

 Theمقولعمتقه حقول القريقة التامليقة      Marshall Mcluhanطرل مارشقال مكلودهقان   

Global Village   يف كعمتابقهThe Gutenberg Galaxy   ولكقن مقن    …: )حيقث يققول

امللكا ان االكعمتشافا  الكهرومغناطيسية قا سقادهات يف خلق  اجملقال املعمتقزامن يف     

نسانية كافة، بشكل جتل اجملعمتاع البشري يتيب يف جقو ميكقن   مناحي احلياة اإل

تسايعمته بالقرية التاملية، فنحن نتيب يف جمال ضي  حماود يعمتناغم مع دققا  الطبقول   

  (.القبلية

لقا حق  العمتقام العمتكنولوجي اليوم فرصة لربط التاا عرب األقاقار الصقناعية مقن    

اتفية واإلنرتنت ةيقث صقار بإمكقان    خالل البث العمتلفزيوني الفضائي، واالتصاال  اهل

صياد يف جنقوب القيان، مقع مقزارع يف سقهول الربقاط مقع مثقق  يف اإلسقكنارية ان          

 .يشادهاوا برناجما تبثه حمطة عربية أو أوروبية أو آسيوية

القومية /ودهنا يباو لكل متينا بالثقافة الوطنية

وجادهققة العمتسققاال حققول اخلطققر اجلققارف ممققا يسققايه  

ر الثقايف أو اإلمربيالية الثقافيقة أو  البتض باالسعمتتاا

االسعمتتاار اإللكرتوني، وال شك ان  املاقاوف يف مثقل   

دهذا احلال مربرة، وخصوصقا، إذا علانقا ان مقا تترضقه     

العمتلفزيونا  التربية بقل واألجنبيقة كقذلك يكقاد     

.  يطغى عليقه االنعمتقاا الغربقي ويايقاا، األمريكقي     

 باإلضقققافة إىل دهيانقققة الشقققبكا  األمريكيقققة   

، FOXو CNNو CBSو NBC و  ABC: الكققربى مثققل 

نعمتاا دهوليود السيناائي والعمتلفزيوني ودهيانعمتهقا يف  إو

 .جمال أنعمتاا السوق اإلعالمي ال يعمتاا إىل إيضال

ان املصطل  الذي أطلقه مكلودهان خبصوص القرية التاملية صحي  إىل حا ما مقن  

صال الاولي وتوافره، ودهقذا يتقين   حيث القارة اهلائلة واإلمكانا  املعمتاحة  و تاف  االت

التقاملي والعمتفاعقل بقني     االنفعمتقال كاا رأى كثري من املنظرين اإلعالميني، مزيقاا، مقن   

الثقافا  اإلنسانية، ورغم العمتنوع ووفرة وسائل االتصال فقا أصب  توفر القنوا  ااحملية 

تفاعققل  لققول دون -الققيت تعمتنققافس فياققا بينهققا، وتنققافس القنققوا  األجنبيققة-والقوميققة 

فتلى سبيل املثال، فقا با  مبقاور املشادها التربي، ان  عمتار . الشتوب باملسعمتوى املأمول

مجيتها تعمتنقافس يف  وأجنبية قناة فضائية عربية  ائةبني أكثر من  س من-مباشرة  -

ما بينها، الجعمتذاب املشادها التربي، وتعمتنافس متها ااحمطا  األجنبية اليت تزيا من قنواتهقا  
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ية على سقبتني قنقاة ميكقن    الفضائ

عاد كقبري منهقا    .للاشادها العمتقاطها

با  يبث باللغة التربية ، نادهيقك عقن   

العمتوجقققه اآلن  قققو دبلجقققة القققربامج   

والاراما األجنبية  باللغة التربية مثقل  

 .املسلسال  الرتكية واألمريكية 

وإذا كقققان بإمكقققان اجلاهقققور 

 ا طققمئققا  ااحمان يسققعمتقبل  التربققي

تكلفقققة ماديقققة  بأققققل فضقققائية،ال

بسقبب   -ممكنة، فقان دهقذا اجلاهقور    

ميقال إىل   -اللغة والثقافقة املشقرتكة   

معمتابتققة ااحمطققا  الفضققائية التربيققة، 

ولققذا فققان اخليققارا  املطروحققة عربيققا  

أمامه تعمتي  له جماال  االخعمتيار ترفيهيا وثقافيا وأيايولوجيا من قنواته الفضائية التربية 

القرية التاملية الصغرية، سوف تتزز مقا نسقايه يف الققرن    التاياة، وما نفرتضه دهنا ان 

احلادي والتشرين بالقبائل يف القرية التاملية الصغرية املوصولة، ودهذا يتقين ان وسقائل   

االتصققال وخصوصققا ااحمطققا  الفضققائية، سققوف تققلدي إىل تتزيققز اهلويققا  القوميققة     

 .لكودهنا  شوادها على ذ. واخلصوصية الثقافية والثقافا  الشتبية

فاالل التقا املاضقي، أصقب  بإمكقان األقليقا  والتناصقر الثقافيقة املعمتنوعقة يف        

الذي كان يتعمترب وسائل االتصال من عناصر بوتققة   –جمعمتاع مثل اجملعمتاع األمريكي 

ان تتزز ثقافعمتها األصلية والتقودة إىل جقذور دهويعمتهقا القوميقة عقرب       - Milting Potالصهر 

كان الترب األمريكيني معمتابتة البث العمتلفزيوني مقن  وسائل االتصال، وقا أضحى بإم

الواليا  املعمتحاة ذاتها سوا  أكان ذلك من خالل حمطا  تلفزيونية عربية أو مقن خقالل   

أو من خالل قارتهم على اسعمتقبال القنوا  الفضقائية   ،.Cable T.Vالعمتلفزيون السلكي 

رى، كالصقينيني أو  التربية، ودهذا نفسه ينطب  على األمريكان من أصول عرقية أخ

  .اليابانيني أو املكسيكيني أو غريدهم

إذن فاثل دهذا الاور الذي تلتبه وسائل االتصال يف إطقار القريقة التامليقة، سقيايل     

إىل تشظية اجملعمتاتا ، اليت تعمتنوع فيها الثقافا  واألعقراق، ةيقث يقزداد العمتوجقه  قو      

قرية التاملية سعمتكون قريقة قبائقل   وياتها القومية أي ان الدهالقوميا  وتتزيز ثقافاتها و

 .معمتنوعة

ولتل ما نعمتوقته بالنسبة لألمة التربية، وبالنسبة للقوميقا  األخقرى القيت تعمتقال هلقا      

فققرص اتصققال مناسققبة، ان تسققري يف جتققاه تتزيققز دهوياتهققا القوميققة وترسققياها وزيققادة 
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فضقائيا   العمتفاعل بني شتوب القومية الواحاة كاألمقة التربيقة، ان مقا تقامقه اآلن ال    

التربية، وعلى الرغم من يفظنا على مسعمتوى ما يقامه بتضها، وعلى أسلوب بتضقها  

اآلخر ومضامينه، إال  أنها تصقنع اآلن مناخقا، مناسقبا، للحقوار والعمتفاعقل التربقي، وجمقاال        

. للنقاش حول قضاياه من الرباط حعمتى مسقط يسقادهم فيقه اجلاهقور ويبقاي رأيقه فيهقا      

قبيلعمتنقا  )را، يش  طريقه بقني النقاس بصقات، ويتقزز وجقود      اععمتقا ان دهذا يشكل تيا

  .التاياة( قومياتها)يف إطار القرية التاملية الصغرية بقبائلها ( التربية

القيت  –الفضقائية وشقبكة اإلنرتنقت     ويف دهذا السياق كله تصقب  هلقذه القنقوا    

 :قوتها يف اجملاال  العمتالية -قعمتحم القرن الواحا والتشرين بقوة ال مثيل هلات

يف إطار تشبيك التاا عرب الفضائيا  وشبكة اإلنرتنت يف عقاا القريقة التامليقة    

فان الفرص أمام الناب التاملية لالتصال والعمتفاعل اإلنساني سقوف تقزداد، ولكقن ذلقك     

عمتااديققة املعمتبادلققة يف احلصققول علققى املتلومققا   علدي إىل مزيققا مققن احلققوارا  واالسققي

 .وتوفريدها للناب السياسية والثقافية والتلاية والعمتكنوقراط

وسيلدي ذلك يف اجملاال  التلاية والعمتكنولوجيقا إىل زيقادة قاعقاة املعمتاصصقني     

  .وتطوير كفا اتهم على امعمتااد التاا

يف جمقال التلقوم اإلنسقانية    ) الفكرية والقضقايا اجلاليقة   ويف اجملاال  الثقافية و

 .وسوف تقود إىل تكريس خنادقها الثقافية والافاع عنها( واالجعمتااعية

بأنقه كلاقا زاد تقأثري الشقتوب املعمتبقادل يف بتضقها       ( نيصبا  وابردين ) وقا أشار 

رة الققبتض ازداد  رغبعمتنققا يف االحعمتفققاظ بقيانققا العمتقليايققة لققيس بالضققرورة بالصققو   

ويف مواجهة تزايا عالية العمتااثقل  .اإليرانية التنيفة ولكن باحلااس نفسه على األقل

والعمتجانس يف أسلوب احلياة التاملي فسوف نستى إىل االحعمتفقاظ بهويعمتنقا القوميقة سقوا      

 .أكانت دينية أم ثقافية أم لغوية أم إثنية

، CNNريكيقة  سوف توفر شبكا  اإلنرتنت وااحمطا  الفضائية الاولية مثل األم

، وغريدها وكقذلك الصقحافة الراقيقة الغربيقة والقيت      TV5، والفرنسية BBCوالربيطانية 

 وغريدهقا والفيغقارو  ودير شبيجل، ولومونا   News Week, Timeيعمتم تسويقها عامليا مثل 

سوف توفر مجيتهقا قاعقاة تفاعقل مبقوي      بطبتاتها الورقية أو مواقتها اإللكرتونية،

 خل  مبة عاملية قادرة علقى العمتفاعقل، وخصوصقا، فياقا يعمتتلق       دولي يلثر عاليا، يف

–باملشكال  الاولية والقضايا االقعمتصادية التاملية، وميكن ان يكون هلذه النابقة  

  .دور كبري يف العمتأثري على جمعمتاتاتها -باععمتباردها قادة رأي يف جمعمتاتاتها

وليقة ذا  الطبيتقة   ودهنا ميكن القول ان احلايث عن رأي عام دولي يف القضايا الا

غققري اجلاليققة واإلنسققانية مثققل قضققايا البيئققة، واحلريققا  والاميقراطيققة، سققيكون  
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ممكنققا تشققكيله مسققعمتقبال، مققا دام موضققوعها ال يعمتتققارض مققع اهلاققوم أو املصققاحل  

 .القومية، وال يلثر يف اخلصوصية الثقافية يف اجملعمتاع

تصققال الاوليققة سققوف تقققود القنققوا  الفضققائية وشققبكة اإلنرتنققت وشققبكا  اال

ملن ميلقك،  امعمتيازا  الثقافة األرسعمتقراطية تتزيزاألخرى يف القرن احلادي والتشرين إىل 

ثقافققة النابققة والثقافققة الشققتبية أو    :ااحمققرومني أي وجققود ثقققافعمتني   ثقافققة مقابققل

 :الذي رأىقض ما اقرتحه دهربر  ماركوز ودهذا منا اجلاادهريية،

غقا  امعمتيقازا  الثقافقة اإلقطاعيقة واألرسقعمتقراطية      ان اجملعمتاع املتاصر مييل إىل إل)  

لققا كانقت االمعمتيقازا  الثقافيقة تتقرب عقن كقون        . وإىل إلغا  مضقاونها يف ان واحقا  

احلرية جمحفة، تترب عن العمتناقض بني األيايولوجية والواقع، تترب عن ان دهنا  دهوة بني 

ورا نا، مغلققا، مساق  االنعمتاا الفكري واالنعمتاا املقادي، ولكنهقا كانقت تققيم أيضقا، ميقاا      

أمقا اليقوم فققا تالشقى     . ان تتيب وياف  على كااهلا -العمتابو–ميكن فيه للحقائ  

وتالشى مته العمتجاوز والوضع يف قف  االتهام، وصحي  ان الن  واللهجة  االنفصالدهذا 

رلقا آتيقة مقن    "موجودين، ولكن املسافة الفاصلة القيت كانقت جتتقل منهقا      يزاالنما 

 (.سوف ختعمتفي الكواكب األخرى

وبنظرة معمتفحصة إىل واقع العمتناية البشرية يف اجملعمتاتا  التربية نار  متاما بقان  

أشكال العمتاقايز بقني ثققافعمتني دهاقا ثقافقة النابقة والثقافقة الشقتبية أو اجلاادهرييقة          

 :وذلك يتود إىل عاة عوامل منها. القرن دهذاسعمتكون أكثر بروزا، يف 

 .اد اجملعمتاعاملسعمتوى العمتتلياي والثقايف ألفر -
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املسعمتوى االقعمتصقادي القذي يسقهل أو يتيق  احلصقول علقى االتصقال بقأعلى تقنياتقه           -

وميكن احلصول على أكرب حجم من املتلوما  وعلى نوعيقة معمتايقزة تقوائم احلاجقة     

 .والطلب

حاجز اللغة الذي وان تكسر يف بتض جوانبه لقاى القبتض فقان اللغقة األم تظقل دهقي        -

 ان واألحب إليه يف االسعمتتاالاللغة األقرب إىل اإلنس

 

 :خامتة

تفعمت  الفضائيا  أمام املشادها التربي عواا جاياة وتعمتي  فرصقا عايقاة أمامقه     

لالطالع على حضارا  األمم األخرى، كاا تعمتي  اجملال للربامج األجنبيقة للعمتقأثري علقى    

مجهوردها التربي، مما جتل القبتض يتعمتقرب ان الفضقائيا  ياقل متهقا مظقادهر للغقزو        

الثقايف األجقنيب، وممقا جيتقل فكقرة الغقزو موضقع تفحق  مقن قبقل القبتض، إذ ان           

ااحمطا  الفضائية التربية والعمتلفزيونا  بشكل عام تبث نسبة كقبرية مقن براجمهقا    

 .مسلسال  وأفالم وبرامج، وأخبار ذا  مصادر غربية وخصوصا أمريكية

األرضققية  وإذا كنققا نققار  بققان سققاعا  البققث الطويلققة لققاى العمتلفزيونققا       

والفضائية، الميكن تغطيعمتها بانعمتاا حملي أو عربي، فقا با  حعمتاا، مل  ساعا  البقث  

اليت متعمتلك قارة معمتفوقة علقى منافسقة االنعمتقاا ااحملقي       الطويلة بعمتلك الربامج املسعمتوردة

من حيث إمكاناتها الفنية اليت أنعمتجعمتها تقنية عالية، وكذلك مقن حيقث أسقتاردها القيت     

 .ااحملية، إذ غالبا ما تقام بأستار رمزية إىل السوق التربيةتنافس الربامج 

وال غرو إذن ان نعمتحاث عن تهاياا  أساسية للثقافا  ااحملية والتربية، ولكن  

دهققذا وجققه مققن عققاة وجققوه، فالفضققائيا  كاققا ياققل متهققا سققلبياتها فإنهققا ياققل  

ميكنهقا مقن جانقب ان     إجيابياتها، ومن ثم فإنه ميكننا النظر إىل ان الربامج األجنبيقة 

تفعمت  آفاقا، من املترفة لتقواا جايقاة كقل اجلقاة بالنسقبة للاشقادها التربقي فعمتوسقع         

مااركه وآفاققه يف اطالعقه علقى حضقارا  الشقتوب األخقرى واالجنقازا  احلضقارية         

 .والعمتكنولوجية املتاصرة

ولكنها يف جانب آخر ياقل متهقا قياقا، غربيقة وبراجمهقا الاراميقة مشقحونة         

رمية والتن  واجلنس والسلو  غري املقبول اجعمتااعيقا، لقاى التقرب، ودهقي مقع دهقذا       باجل

   . تسهم يف زيادة العمتوقتا  وما يعمتلودها من احباطا  لاى املشادها

ولكننا نار  اننا يف عقاا ال ميكقن فيقه ان نغلق  النوافقذ، و قن يف عقاا         

حضقارا  الشقتوب أمقر    تعمتااخل فيه املصاحل املعمتبادلقة ويكقون العمتفاعقل املعمتبقادل بقني      

حعمتاققي، ومققن دهنققا فققان إدراكنققا لوجققود بتققض السققلبيا  يف العمتلفزيققون واسققعمتقبال    
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الفضقققائيا  الوافقققاة لقققن يتقققين ذلقققك يطقققيم  

خصوصية الثقافة القومية، الن لكل أمة آلياتهقا  

الفاعلة للقافاع عقن ذاتيعمتهقا الثقافيقة، وأي تقأثري      

وتأثر دهاقا نعمتيجقة حعمتايقة ملقا ميكقن ان نعمتوقتقه       

 .لة لعمتطور اجملعمتاتا  وتفاعلهاكحصي

ومن خقالل عرضقنا السقاب  ميكننقا ان       

 :نسعمتنعمتج ما يلي

ان اسعمتقبال الفضائيا  بقا  ظقادهرة معمتاحقة    :  أوال

 .ملعمتوسطي الاخل يف اجملعمتاتا  التربية

ان نسبة كقبرية ممقا تقامقه الفضقائيا  التربيقة دهقي بقرامج ومقواد مصقادردها          :  ثانيا

لسققيناائية ايف جمققال األخبققار والققاراما ) يققا  املعمتحققاة أجنبيققة ويايققاا، مققن الوال

 (.والربامج احلوارية مثل برنامج اوبرا والعمتلفزيونية والربامج الوثائقية والغنا  

ان الرتفيه دهو النسبة الغالبة اليت تطغى علقى مقا تبثقه ااحمطقا  الفضقائية والقيت       :  ثالثا

 .املسابقا  والرياضةياخل ضانها املسلسال  واألفالم واألغاني وبرامج 

سهالت الفضائيا  التربيقة العمتواصقل واحلقوار بقني أبنقا  األمقة التربيقة، ودهقي         :  رابتا

كغريدها سعمتقود إىل تتزيز اهلوياا  القومية على مسعمتوى عاملي، ودهقو مقا أمسينقاه    

 .بظادهرة القبائل يف القرية التاملية

تأثريا  الفضقائيا  ودهقي    تسعمتأدهل جماوعة من الظوادهر الوقوف عنادها يف جمال: خامسا

 :تعمتاثل يف اجلوانب العمتالية

 تأثري الفضائيا  على اللغة التربية. 

 تأثري الفضائيا  يف خل  الصور الناطية وتتزيزدها. 

 السيطرة على تاف  املتلوما  وحرية األفكار واحلوار. 

 عالقة الفضائيا  بالعمتذوق الفين يف جمال األغنية. 

 جلاادهريية والثقافة الشتبيةتأثري الفضائيا  يف الثقافة ا. 

 تأثري اإلعالنا  اإلذاعية الفضائية. 

  تأثري الفضائيا  يف القيم والتادا  والسلو. 

 تأثري الفضائيا  يف العمتناية. 
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 تأثريالفضائيا  يف الثقافة القومية.                                                                          

ان مثل دهذه اجلوانب يعمتاا إىل دراسا  أعا  وةوث مياانية ويظل بتا دهذا  

 .تسعمتقصي أبتاددها
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 الفصل الثامن   

 

 األطفاليف تأثري العمتلفزيون 
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 حمعمتويا  الفصل الثامن 

 

 األطفاليف يون تأثري العمتلفز

  :من العمتأثريا  السلبية أمناط

 .األفكار ااحمرافة عن الواقع .0

 .مرض الثالثني دقيقة .3

 .تأثري املنزل الساخن .2

 توقع اسعمتارار العمتسلية االحرتافية يف مجيع مناحي احلياة .2

 اآلثار النافتة للعمتلفزيون

 مسلولية اجملعمتاع جتاه أطفاله 

  هم للعمتلفزيون طفال من مشادهاتاألالسلبيا  اليت ياصر 

  العمتلفزيوناسعمتااام ترشيا 
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 مناثالالفصل 

 

  األطفاليف تأثري العمتلفزيون 

 

 :ماخل

 

ال شك  ان من أدهم القضقايا املرتبطقة بعمتقأثريا     

وسققائل اإلعققالم دهققي قضققية تققأثري العمتلفزيققون يف  

 .األطفال يف حياتنا املتاصرة

من وسائل اإلعالم اجلاقادهريي صقحافة وإذاعقة مسقاوعة أو     كل وسيلة  انونتلم 

مرئية وكعمتابا متعمتلك خصائ  متيزدهقا عقن غريدهقا وجتتقل هلقا دورا، منفقردا، وتقأثريا         

 .خاصة بها

.  وميعمتلك العمتلفزيون من اخلصائ  ما جيتله منفردا، عن الوسائل اإلعالميقة األخقرى  

ألدوا  املتاونقة يف العمتنشقئة   فقا لققي مقن البقاحثني عنايقة خاصقة، ألنقه أصقب  أحقا ا        

خاصة ان الطفل التربي كقان  . االجعمتااعية، بل أصب  يزاحم دور األسرة   واملارسة فيها

 .وإىل وقت قريب دهو نعمتاا التائلة بشكل رئيسي

ان شاصية الفرد دهي عبارة عن مناذا السلو  والقيم واالجتادها  املايزة لقه، فاقن   

 أين  صل كأفراد عليها؟

إىل  - ظل اجملعمتاتا  اإلعالمية املتاصرة أصبحت شاصية الفقرد دهقي   ال شك انه يف

 .من صنع وسائل اإلعالم اإلضافة  إىل األسرة   واملارسة -حا ما 

كان اعرتافنا دهنا باور دهام لوسائل اإلعالم يف حياة األفراد واجملعمتاتققا ، فقان    وإذا

 :السلال األساسي حول العمتأثري يعمتاثل يف السلال املركب

ة وسققيلة إعالميققة؟ وبققأي مضققاون؟ ويققت أيققة شققروط؟ أو ظققروف؟ وبققني أي  أيقق" 

 ؟".أشااص؟ أو أي مسعمتوى ميكنها ان تلدي إىل تأثريا  ونعمتائج متينة

 :يفرتض دهذا العمتساال

ن كل وسيلة إعالمية هلا تأثري قا  عمتل  عن الوسيلة اإلعالميقة األخقرى، فعمتقأثري    إ - 1

 .ري الكعمتابالعمتلفاز  عمتل  عن تأثري اجلرياة وتأث

 .ن املضامني املاعمتلفة هلا تأثريا  رتعمتلفةإ - 2
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ن دهنا  شروطا، أو ظروفا، ُتتي  أو ُتسقهال دور وسقيلة اإلعقالم مثقل توقيقت الرسقالة       إ - 3

اإلعالمية، وتكراردها والسياق الذي قيلت فيه، والظروف اليت يسعمتقبل بها اجلاهقور  

ريقة عقرض الرسقالة، وغريدهقا مقن     الرسالة، وشاصية املععمتاصل، ودرجة الثقة به، وط

 .املعمتغريا  االتصالية وغري االتصالية واليت تترضنا هلا سابقا،

 عمتل  األشااص من فرٍد إىل آخر يف تقبلهم للرسائل اإلعالمية، ومقن ثقم ميكننقا     - 4

التاقر،  : ن تلخقذ يف االععمتبقار مثقل   إالعمتحاث عن معمتغريا  فردية ودميغرافية جيقب  

ة كالذكا  واملسعمتوى االجعمتااعي، واالقعمتصقادي، والعمتتلقيم   اجلنس، الفروق الفردي

 . وغريدها

ن دهنقا  أشقكاال، مقن العمتقأثريا  والنعمتقائج القيت ميكقن  ان        إويفرتض دهقذا العمتسقاال    - 5

نلاصها  بأنها تقأثريا  تنبقع مقن اجلانقب املقادي للوسقيلة اإلعالميقة، وتقأثريا  مقن          

ن يكقون هلقا تقأثريا  علقى     إمضاون الوسيلة اإلعالمية ودهذه العمتأثريا  ميكقن   

ذه العمتقأثريا  نعمتائجهقا علقى متقارف وسقلو       هلمسعمتوى الفرد واجلااعة واجملعمتاقع، و

 .واجتادها  كل من الفرد واجلااعة واجملعمتاع

 العمتلفزيقون يف سوف  اول العمتترف على تأثري  فإنناومن خالل العمتساال الذي طرحناه 

ريا  اإلجيابيققة والسققلبية مجهققور خققاص ودهققو الطفققل لنعمتتققرف مققن خالهلققا علققى العمتققأث 

 .األطفاليف للعمتلفزيون 

 

 :من العمتأثريا  السلبية أمناط

عققن  ( (P. Aldrich 1975آلققاريعمتب . يققاث ب

مقن العمتقأثريا  السقلبية للعمتلفزيقون علقى       أمنقاط أربتة 

 :سلو  الشباب و الصغار واليت تشال

 .األفكار ااحمرافة عن الواقع - 1

 .مرض الثالثني دقيقة - 2

 .ثري املنزل الساخنتأ - 3

توقع اسعمتارار العمتسلية االحرتافية يف مجيقع منقاحي    - 4

احلياة 

(1)

. 

 

 : األفكار ااحمرافة عن الواقع: العمتأثري األول - 1

. وقا رأى ان دهذه العمتأثريا  تشكل الاافع الرئيسي ملتظم ما تقامه وسقائل اإلعقالم  

ني املفضقل لايقه، فاقن ناحيقة     وقا بيان ذلك من خالل اسعمتجابة املر  للاسلسل العمتلفزيقو 

وُيتجب باملاثلني ويضحك علقى النكقا ،   . عاطفية يسعمتجيب املر  للعمتاثيل وللقصة

ويشتر باخلوف حلظة اخلطر ويشتر بالساط يف حلظة الظلم، ويفرل يف حلظة االنقإذ 

وبيناا  عمترب املقر   . ،  ويشتر بالرضا عنا احلل، ويرتّقب احللقة العمتالية بالبهجة(النجاة)
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 -ودهي يف الغالب تأتي كعمتأثريا  خلفية  -كل تلك املشاعر فإنه يعمتم تزوياه مبتلوما  

اخل، ودهقذه  ..مثل املتلوما  اجلغرافية عن املان والطبيتة واحلكومة والقانون والعمتتلقيم 

. املتلوما  احلقيقية حمقاودة ولكنهقا دقيققة وردود فتقل املقر  هلقا تكقون سقطحية        

 إذانظرنا إىل املسعمتوى األعا   السعمتيتابها وذلقك   وإذا. وميكن يايادها وفهاها بسهولة

كان املقرُ  طفقال، يعمتقبقل مقا يعمتلققاه مقن متلومقا  دون         وإذاكان املر  ال ُيسئل عنها، 

مناقشة، فان املر  دهنقا ال يتقي مقا يعمتلققاه مرافققا، للحققائ  األصقلية حقول السقلو  مقن           

 .اجتادها  وفلسفا  وقيم وعقائا وأفكار السلو 

م فان العمتترض املسعمتار للواقع ااحمقرَّف جيتقل النقاس يشقباون علقى اجتادهقا ،       ومن ث

وحيقث ان السقلو  البشقري    . وقيم، ومتعمتقاا  غري حقيقية، واليت لاولون التقيب بهقا  

حمكوم عادة باالجتادها ، والقيم، واملتعمتقاا ، لذا فان السلو  يتكس أساسقا، نظقام   

، والنجقال،  األمانقة الذي لاد األشيا  مثل انه قانون شاصي للسلو  . الصواب أو اخلطأ

وال سققيطرة للاققر  علققى تكققوين اجتادهاتققه وقياققه   . واهليبققة، والوضققع االجعمتاققاعي 

وهلذا يصب  لوسائل اإلعالم قوة يف السيطرة . ومتعمتقااته، إذ ان اجملعمتاع يفرضه عليققه

اضق   على اإلنسان، وخاصة أولئك القذين لقيس لقايهم املققارة علقى اخعمتيقار يليلقي و       

 :وتعمتاثل دور وسائل اإلعالم خبصوص تشويه الواقع فياا يلي. لكل تلك األمور

تشويه الواقع بعمتبسيطه، أو تضاياه، أو جتادهل القضايا املثرية للجقال حقول القعمتغري     -أ   

 .االجعمتااعي

 .تلتب دورا، حمافظا، خبصوص االجتادها ، والقيم، واملتعمتقاا ، بطريقة مسّطحة -ب 

سان بتاا خيالي حيث تصب  أحالم املر  كانها حقيقيةتزويا اإلن -جق 

(2)

 . 

 

ودهقو يعمتاثقل مبقرض    : العمتأثري الثاني - 1

  :الثالثني دقيقة

ويقوم دهذا العمتأثري علقى فكقرة تسقعمتنا علقى     

حل املشاكل املتقاة ببساطة، سوا  أكانت دهقذه  

املشققاكل شاصققية، أو وطنيققة، أو دوليققة، حيققث  

ة، ومقن ثقم   يوجا دائاا، حل لكل مشكلة متققا 

ميكقن  ان  ( السقيكولوجي )فان العمتغيري النفسي 

 .يعمتم بسهولة ومبحاولة واحاة

ففي األعاقال الاراميقة نقرى كيق  ان احلقل      

يأتي دائاا، يف الاقائ  األخرية، وباون بذل اجلهقود  

ومققن أسققوأ العمتققأثريا    . يققعمتم ذلققك ويققعمتغري النققاس  



246 
 

ومن ثم تصقب  املتادلقة   . لفوريتتزيز فكرة النجال ا( دقيقة 32مرض الق )املرتاكاة لق 

 :النظرية هلذه املسألة كالعمتالي

 جنال فوري= حماولة واحاة + مشكلة واحاة   

الققثالثني دقيقققة مأسققاوية، عنققاما يناققو الصققغار مققع وسققائل ( متضققلة)وتصققب  

ن يترفقوا عاق  عقواطفهم، ومقن ثقم      أاإلعالم، ويوظفون دهذه األفكار السقطحية دون  

ومثل دهلال  لن ينجحوا بسبب مشكالتهم التاطفية، . عليها يتالون على التيب بنا 

ألنها ختضع للعمتغيار السريع، والن حل املشكال  املتقاة ليس سهال، يقيقه

(3)

. 

 

 :تأثري البيت الساخن: العمتأثري الثالث - 1

فهوم باحلاضنا  اليت تتال على توفري درجقة حقرارة   مبيرتبط مفهوم البيت الساخن 

ودهو يتين دفقع الصقغار إىل عقاا النضقج، بشقكل أبكقر ممقا        .ضمالئاة لفقس البي

ذلك الن املشاعر ليست كالكهربا  ميكنهقا ان  . ميكن  ان يعمتحاله منودهم التاطفي

عقاا  )وال يتين حصول الصغار علقى متلومقا  عقن عقاا النضقج      . تسري يف ثوان قليلة

 . مقارتهم على اسعمتااامها ةكاة( الكبار

بني العمتفكري والتاطفة دهو أفضل السبل للسيطرة على تقأثري  ولذا فان تتّلم الفرق 

البيت الساخن، ةيث ال يسيطر دهذا العمتأثري على املر  واكعمتساب دهذا النوع من السقيطرة  

 .يتطي املر  احلرية احلقيقة لالخعمتيار

العمتصققراف علققى انققه كققبري، وعلققى  -كققان صققغريا،  إذا -وجيتققل دهققذا العمتققأثري املققر  

نه صقغري، ودهقذا ممقا جيتقل احليقاة      أ  كبريا، فإنه يعمتصرف وكالتكس إذا كان املر

صتبة بالنسبة للجايع 

(4)

 . 

 

 :توقُّع الرتفيه ااحمرتف باسعمتارار يف احلياة: العمتأثري الرابع - 8

يعمتاف  يوميا، الرتفيه ااحمرتف إىل حياتنا، وآخر املارتعا  أشرطة الفيايو وااحمطقا   

ومقع مقرور   . ققارة علقى تقيقيم األدا  يف املتقروض    العمتلفزيونية الفضائية، ممقا يزيقا امل  

ن جيا دائاقا، الرتفيقه، بقل يعمتوقتقه ترفيهقا، احرتافيقا، ذا       أالوقت، فان املر  ال يعمتوقع فحسب 

 .مسعمتوى عال

أو " املنادهقل " و " افعمت  يا مسسم"ولذا فان الطفل عناما يشادها الربامج العمتتلياية مثل 

ن هلا تأثريا، جانبيقا، آخقر ودهقو    أل للاارسة إال   الطفيغريدهاا، تقوم بوظيفة تتلياية ته

الرتفيه الذي يتلم 

(5)

.. ومن ثم يذدهب الطفل إىل املارسة ودهو يعمتوقع الرتفيقه يف املارسقة  . 

 .ودهذا ياعونا إىل العمتساال حول تأثريدها السليب على تتامله مع املارسة

اة العمتلفزيقون  ان مشقاده :  ان ادهعمتاامنا بعمتأثري العمتلفزيون يف الطفقل الععمتبقار أساسقي   

أصبحت تسعمتهلك من وقت الطفل أكثر من أي نشاط آخر، باسعمتثنا  النقوم، وال عجقب ان   
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وال نتاو احلقيقة إذا قلنقا ان أطفقاال، عايقاين    . يطل  عليه البتض اسم جليس الطفل

 .يف جمعمتاتاتنا اليوم جيلسون مع العمتلفزيون أكثر مما جيلسون مع والايهم

ض البقاحثني انقه يف املعمتوسقط يوجقا يف البيققت     أمريكيقة وجقا بتق    إحصقائية ويف 

األمريكي جهاز تلفزيون يتال  س ساعا  ونص ، ويشادها املر  يف املعمتوسقط منقذ   

وقبقل ختقرا التايقا    . سنة ما يتادل تسع سنوا  طيلة حياته 65الثانية من عاره حعمتى 

من تالميقذ الثانويقة فقإنهم يكونقون ققا شقادهاوا مقا يزيقا عقن عشقرين ألق  سقاعة،             

. باملقابل فإنهم يكونون قا قضوا  س عشرة أل  ساعة يف املارسةو

(6)

   

دومقا، اجلوانقب السقلبية للعمتلفزيقون      انعمتبادهنقا فإنه يسقرتعي   انوكاا الح  دهالور 

بأنهقا  :  ولذا نسعمتاع غالبا، إىل اتهاما  عاياة هلذه الوسيلة. أكثر من اجلوانب اإلجيابية

واالبعمتكققار،  اإلبققااعكسققل، ويعققول دون تتاققل علققى دهققام القققيم، والعمتتققود علققى ال

وتساعا علقى بقالدة اإلحسقاس، وزيقادة اجلرميقة والتنق ، وتسقهم يف عاليقة زيقادة          

.العمتوقتا ، وما يسعمتعمتبتها من احباطا 

(7)

 

لقا  تبتة كثري من األمقراض االجعمتااعيقة علقى العمتلفزيقون، لقيس يف      إن أوال شك  

ما نريا العمتأكيا عليه ان العمتلفزيون و. حقيقة األمر سوى مشجب نتّل  عليه مشاكلنا

ن ننظر إليها باععمتباردها عامال، ضان عوامقل أخقرى تشقكل حيقاة األفقراد      أوسيلة ال با 

  فأسلوب توظي  دهذه الوسيلة. واجملعمتاتا  سلبا، واجيابا،

دهقو القذي    -إىل جانب األسرة واملارسة وامللسسا  الاينية واالجعمتااعية والسياسقية   -

ليعمتهققا لققاد دوردهققا وفاع 

العمتأثرييقققة علقققى األفقققراد   

  .واجملعمتاع

ومتاما، مثلاا نعمتوقع من 

األسرة   الفاضلة اليت تقولي  

تربية ابنها عناية خاصة ان 

يكققون فاضققال، كنعمتققاا  

. هلقققذه البيئقققة الصقققاحلة  

كذلك ميكن القول عقن  

العمتلفزيون، ان ما يقامه من 

برامج، خاصة تلقك املوجهقة   

للطفقققل والقققيت يعمتوققققع ان  

كققققن  ان يشققققادهادها، مي

بنا  علقى   عليهترت  أثردها 

 حمعمتوادها 

 في التلفزيون الجريمة والعنف   
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ودهكققذا ننظققر إىل العمتلفزيققون 

على انه عامل ضان عوامقل أخقرى   

وعلقى   األطفقال عاياة تقلثر علقى   

انقققه وسقققيلة هلقققا آثاردهقققا النافتققققة 

 .والضقارة

 

 اآلثار النافتة للعمتلفزيون

ومن اآلثقار النافتقة للعمتلفزيقون    

 :ميكننا اإلشارة إىل ما يلي

صققيلة اللغويققة عنققا زيققادة احل - 1

األطفققال، وتتزيققز اسققعمتااام   

وأي .  اللغة الفصققحى لايهققم  

مراقب  يف البيت ألطفال األسرة   يلحق  اسقعمتاااما  الطفقل ملفقردا  جايقاة، مقا       

كان له ان يترفها، لوال معمتابتقا  املسلسقال  املابلجقة بالفصقحى، ولقوال معمتابتقة       

 . وغريدها (حكايا  مسسم)و (ادهلاملن)و ( افعمت  يا مسسم)الربامج العمتتلياية مثل 

 

فعمت  آفاق جاياة للعمتترف على عواا رتعمتلفة لاى الطفل، فهو يعمتقابع مسلسقال  عقن     - 2

ويعمتابع متها صورا، معمتحركة عن آال  وأجهزة متقاة، تقثري خيالقه   .. حروب الفضا 

وتشااه إليها، كاا تنقله بتقض القربامج إىل عقواا أخقرى مقن العمتجقارب اجلايقاة        

 .، والشتوب األخرىاحليوانامج عاياة عن البحار وااحميطا  وعاا خالل بر

فعمت  الباب على مصراعيه، أمام أمناط من السلو  والعمتجارب اليت ميكقن  ان تكقون    - 3

 .منوذجا، لالحعمتذا 

 .تكوين صور ذدهنية عن التاا من حوله - 4

نقققققل الققققرتاث االجعمتاققققاعي والقققققيم   - 5

االجعمتااعيقققة احلايقققاة عقققرب بتقققض 

 .سلسال  والربامج اخلاصةامل

تققوفري وسققيلة تتليايققة للطفققل تقققام    - 6

متلوما  تسهل التاليقة الرتبويقة يف   

افعمت  يقا  )و  ( املنادهل)املارسة مثل برامج 

اسألوا )و ( ق )، و (سالمعمتك)و ( مسسم

 .وغريدها( لبيبة

 -توفري وسيلة ترفيهية للطفل ميكنهقا   - 7

ان تكققون أكثققر فائققاة مققن  -أحيانققا 
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طة أخقرى يقضقيها الطفقل مقع أطفقال      أنش

 .قرنا  سو 

يف تنشئة الطفل السياسية والاينيقة   اإلسهام - 8

 .واالجعمتااعية والثقافية

وال شك  ان يقي  دهذه الفوائا تعمتوقق  بشقكل   

 :أساسي على عاة عوامل من بينها

تصايم الربامج اهلادفة لألطفال ةيث تراعقي   -أ   

م بشكل ذواقهم وتقايم براجمهأأعااردهم و

 .جذاب

اسققعمتبتاد الققربامج الغربيققة الققيت ياققل قياققا،   -ب 

 سلبية وتتبار عن ثقافة أجنبية

 .اسعمتبتاد الربامج اليت يعمتوي على التن  -جق 

تنسقي  القربامج لعمتوقيقت بقرامج      جلقان مراعاة  -د  

األطفققال وبققرامج الكبققار ةيققث ال يققعمتم     

 .العمتااخل بينها

 .الربامج، أو اسعمتااام الفيايو كاا للو هلمأال يرت  لألطفال حرية اخعمتيار  -دهق 

نققار  ان شققرطا، مققن الشققروط السققابقة ال يكققاد يعمتحققق  يف ااحمطققا       وألننققا

العمتلفزيونية التربية، فإننا نضم أصواتنا إىل أصوا  املنادين إىل خطورة تأثري العمتلفزيقون  

 . يف الطفل يف الوطن التربي

فزيون اليت ققا متعمتقا إىل سقاععمتني يوميقا،     ان نظرة فاحصة إىل برامج األطفال يف العمتل

يف بتض ااحمطا ، ترينا ان أكثر من  سني باملائقة منهقا مسقعمتورد، إذ ان كقثريا، مقن      

برامج األطفال اليت ننظر إليها على  أنها جمرد رسقوم معمتحركقة أو أفقالم خياليقة ليسقت      

ن ققا  كذلك ، إذ جنا ان منظاة أمريكية تتنقى بعمتتققب بقرامج التنق  يف العمتلفزيقو     

صنفعمتها على  أنها متثل برامج ذا  درجة عاليقة مقن التنق ، وكقان أسقاس العمتصقني        

 :الحعمتساب التن  كاا يلي

 (.يف الساعة" مشهاين" 2 -صفر )درجة قليلة من التن   -

 (.مشادها يف الساعة 3-6)بتض التن   -

 (.مشادها يف الساعة 7-9)أكثر من املعمتوسط يف التن   -

( مشادها فأكثر يف الساعة 12)  درجة عالية من التن -

(8)

. 

وكان من الربامج اليت صنفت  بأنها ذا  درجقة عاليقة مقن التنق  مقا يشقادهاه أطفالنقا        

توم وجريي، وبوباي، وبامتان، وطرزان وسكوبي دو: يوميا، أمثال

(9)

..  

 :ومن الربامج الارامية األجنبية اليت شودها  أو تشادها        

1 – Charmed 
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2 – Buffy the vampire Slayer. 

3 .Xena. 

4 .Dark Angel. 

5 .Angel. 

6 .Superman. 

تسعمتاعي دهذه الربامج وغريدها منا وقفة َتأمُّقل لنقرى مقا دهقو تأثريدهقا علقى األطفقال؟        

 . ن طفلنا التربي يشادها التايا من دهذه الربامجأو ن نتلم 

 :عمتب يقولويف كعمتاب صار جلريي مانار، طالب فيه بالعمتال  من العمتلفزيون، ك

إذا قرر  مشادهاة العمتلفزيقون فلقيس دهنقا  خيقار آخقر سقوى قبولقك لسقيل الصقور          "

 :اإللكرتونية اليت سعمتأتيك

إذ ليس دهنقا  مقن سقبيل اليققاف دهقذه      . وأول تأثري هلا  أنها ختل  موقفا، عقليا، سلبيا، - 1

 .الصور

ثقر مقن منقاط     يف القاماغ أك  ييظهر ان املتلوما  يعمتم اسعمتقباهلا يف مناط  الالوع - 2

 .الوعي اليت لعمتال ان يعمتم العمتفكري بها

وكاا وص  شا  مشاعره  ودها بان الصقور تنفقذ خاللقه،  أنهقا تقذدهب بتيقاا،       

.داخله، تترب وعيه يف مسعمتوى عاي  من دماغه كاا لو  أنها كانت أحالما،

(10)

 

 

وكاا يقرى مانقار ان مشقادهاة العمتلفزيقون ميكقن  ان تصقن  كنقوع مقن حلقم          

باسعمتثنا  انه حلم غريب، من مكان بتيا، ودهكذا فقان املشقادهاة تنسقب دورا،    . اليقظة

ضا شاشة عقل اإلنسان ولذلك كانت مشادهاة العمتلفزيون ختعمتل  جقذريا، عقن عاليقة    

القرا ة، فالقرا ة فيهقا نقوع مقن املشقاركة والرجقع،  أنهقا نقوع مقن عاليقة ذا  تفاعقل           

لعمتوق  والعمتفكري ووضع اخلطوط يت فحيناا تقرأ يكون لك اخعمتيار إعادة القرا ة وا

األسطر مما يزيا إحساسك بالوعي باملادة اليت تقرأدها، فالقرا ة ختل  املتلوما  اليت نريا 

.  أما الصور يف العمتلفزيون فإنها ال تعمتطلقب شقيئا، مقن دهقذا النقوع     . تثبيعمتها يف عقلنا الواعي

القذاكرة سقوا    أنها تعمتطلب ان تكون عينقا  مفعمتقوحعمتني، فالصقور تنفقذ وتسقجل يف      

.نا إأنها ُتسك ب داخلك كسائل يف .  فكر  بها أم ال

(11)

  

ويعمتحاث الباحث االسرتالي اريا  بري عن األطفال الذين يشادهاون العمتلفزيون ويقرى  

ان ردود أفتاهلم جتاه الطوارئ بطيئة النهم حيناا يشقادهاون العمتلفزيقون يعمتقاربون علقى     

عام ممارسة ردود األفتال 

(12)

ن النظر إىل العمتلفزيون ال يسقعمتوجب النظقر إليقه    ولذا كا. 

كوسيلة تتلياية فقط حيث تعمتم االسعمتفادة منه كاا دهو حاصل يف بتض امللسسقا   

بل ال با ان ننظر إليه باععمتباره ملسسة إعالميقة ميكنهقا ان تققوم مبهاقة     . العمتتلياية

القيت أنعمتجعمتهقا    تتلياية ال سياا ان الفرق كبري بني منادهج العمتتليم الرمسي وبني الربامج

ذلقك ان القققيم القيت متعمتلكهققا   . ملسسقا  عربيقة أو أجنبيققة دهااهقا أساسقا، الققرب  املقادي     
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امللسسا  العمتتلياية ختعمتل  عقن امللسسقا  العمتجاريقة، ويتلق  سقكورينا علقى ذلقك        

 :بقوله

فاملارس اجليا واملارسة اجلياة ُيتلِّاان الطالب ان يكون متافى، منكرا، للقذا ،  " 

يطرة على الذا  والنشاط وأدا  الواجبا  والعمتتاون واملشاركة والعمتأكيا ويتلاانه الس

أما منعمتجا  وسائل اإلعالم العمتجارية فإنها ُتتّلاقه االنغاقاس   .على األدهااف طويلة األجل

، وتتّلاه البحقث عقن الطريق  األقصقر إىل النجقال مقن       اآلنيبالذا ، والبحث عن اإلشباع 

برامج العمتلفزيون تتلاه ان ياين الضقحية ويعمتتقاط     ان. العمتلفزيوني اإلنعمتااخالل سحر 

فاقاذا  .. مع اجملرم، ويسار من املارس، ويهزأ باآلبا ، وذلك كلقه ضقا تتلياقه الرمسقي    

نهم ميارسون ما تتلاوه، بغض النظر عن املصقار سقوا    إ؟ ..نعمتوقع من األطفال ان ُيصااقوا

" أكان من املارسة أو من العمتلفزيون أو من األسرة  

(13)

 

.. حول رجقل األمقن يف املسلسقال  العمتلفزيونيقة    " اخلليج"ويف يقي  نشرته جرياة 

ان الشقرطي  : "كانت الصورة لرجل األمقن كاقا شااصقها أحقا رجقال األمقن كالعمتقالي       

" التربي مهزوز والغربي أسطوري ال يقهر

(14)

. 

م وكم من املسلسال  واألفالم أو املسرحيا  اليت شادهادها ويشقادهادها األطفقال تققا   

هلم صورا، مشودهة أو تقوم مبس، شاصيا  كثرية للاارسني ورجقال الشقرطة؟ وكقم    

 دهي املواق  والقيم الغربية واملسعمتهجنة اليت يشادهادها األطفال يوميا،؟

 

 مسلولية اجملعمتاع جتاه أطفاله

ان مسلولية أي جمعمتاع من اجملعمتاتا  جتاه أطفالقه تعمتاثقل بنقوعني رئيسقيني مقن      

 :املسلوليا 

يا  حمقادة جتقاه تزويقادهم خبقاما  خاصقة تسقاعادهم علقى الناقو البقاني          مسلول - 1

. والتقلي والنفسي منوا، متافى لعمتحقيق  نضقوجهم النفسقي والبقاني السقلياني     

وذلك الن األطفال دهم أغلى املوارد اليت جيب محايعمتها ألنها دهي اليت سعمتحق  مصاحل 

 .وحاجا  اجملعمتاتا  مسعمتقبال،

أنواع االسعمتغالل، وخاصة اسعمتغالل الكبار هلقم، ومقن ثقم    محاية خاصة لألطفال من  - 2

فان قوانني خاصة يول دون مسلوليعمتهم القانونية عقن توقيقع عققود اتفاقيقا  أو     

اسعمتااامهم يف التال أو غري ذلك 

(15)

. 
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ودهذا ال يعمتحق  بتزل األطفال ولكنه يعمتم من خالل محاية األسقرة   والققانون هلقم،    

االجعمتااعية عرب امللسسا  املاعمتلفة األسقرية، والعمتتليايقة،   ومن خالل عاليا  العمتنشئة 

 (.ايةألنكا)واإلعالمية واالجعمتااعية 

تققوم   -مقن غقري قصقا   -وحيناا توجا بتض امللسسا  الرمسية مثل العمتلفزيون واليت 

خالل مبسلوليا  اجملعمتاع  و أطفاله، فهنا ميكن ان يرفع الصو  عاليا، حمذرا، مقن  إلبا

وتكان اخلطورة يف تنشئة األطفال من خالل مشقادهاة العمتلفزيقون    .خطورة العمتلفزيون

حيث يعمتترضون لتاا الكبار، وما فيه من صقور االسقعمتغالل والتنق  واجلرميقة والققيم      

وحيث ان الشركا  منعمتجة تلك الربامج معمتحررة من صقرامة القيقود األخالقيقة      .السلبية

األطفقال، مثقل املارسقة واألسقرة،      والقانونية املفروضة، على امللسسا  اليت تعمتتامل مقع 

فإنه ال يتنيها متامقا، سقوى مصقاحلها االقعمتصقادية، ويف أحيقان أخقرى، ال يقصقا دهقلال          

سقا ة إىل الطفقل، ولكقن َتتقراض األطفقال لعمتلقك القربامج املوضقوعة لتقاا          اإلاملنعمتجون 

بطريققة   ويفهم األطفال األفالم والربامج العمتلفزيونيقة . الكبار قا يسا  فهاها من قبلهم

نهم ال يسعمتطيتون يف أحوال كثرية اسعمتنعمتاا التالقا  بني أإذ . رتعمتلفة عن فهم الكبار

املشادها اليت يرونها، وكثري منهم ال يسعمتطيع ترتيب اللقطا  لعمتفسري القربامج الاراميقة،   

ومققن ثققم فققان تققذّكردهم للربنققامج مققن جهققة نوعيققة تكققون أشققبه بالشققظايا 

(16)

فققال  

ااتهم لألعاققال الاراميققة ان يبنققوا التالقققا  بققني بققرامج يسققعمتطيتون مققن خققالل مشققاده

يسعمتالصققوا عققربة، أو مغققزى مققن مسلسققل درامققي  انوال نعمتوقققع مققنهم بققذلك .. الكبققار

يسعمتطيع الكبري ان يعمتوصل إليه أحيانا بصتوبة 

(17)

 . 

 

 :عليه هماندمإطفال من مشادهاتهم للعمتلفزيون واألالسلبيا  اليت ياصر 

 

إىل ان دهنا  جماوعة من السلبيا  اليت ياصر أطفالنا من  ومعمتصر القول مشريين

 :هم للعمتلفزيونانمشادهاتهم وإدم
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ان مشادهاة العمتلفزيون تسعمتهلك وقت األطفال مما يلثر على نشاطا  أخرى أكثقر  : أوال، 

 .أدهاية، مثل القرا ة، واللتب، واالسعمتااع للراديو والنوم، واملناقشة وغريدها

يون تسلب األطفقال الوققت القذي كقان جيقب ان  صق  يف       ان مشادهاة العمتلفز: ثانيا،

 .اكعمتساب جتارب وخربا  مباشرة من احلياة

ان النااذا اليت ختلقها مشادهاة العمتلفزيون ليست مناذا يعمتذى فاتظاها سطحي : ثالثا،

 .مبسط بهاف املال مة بني عنصري الرب  والرتفيه قبل كل شي 

الربامج العمتلفزيونية ميكنها ان ترت  صورا، ذدهنيقة  ان الصور الذدهنية اليت ختلقها : رابتا،

 .مشودهة عن حقيقة التاا اخلارجي

ان العمتترض لربامج الكبار يلدي إىل زوال احلقاود بقني ثقافقة الكبقار وثقافقة      : خامسا،

الصغار مما يلدي إىل اقعمتحام األطفال عاا الكبار قبل األوان ودون ان تعمتوافر لايهم 

دهقم كاقا   رفاألطفال يسعمتوعبون منقاظر الكبقار وأدوا  . أسباب احلااية واحلصانة

تصوردها هلم تلك الربامج، باال، من االطالع علقى حقيققة التقاا بطريققة طبيتيقة      

 .وتلقائية من خالل جتارب احلياة اليومية

نوعية اسعمتااام اللغة وسو  اسقعمتااامها يف العمتلفزيقون تقلدي إىل سقيادة هلجقا       : سادسا،

مققع سققو  اسققعمتااام اللغققة، واسققعمتااام عبققارا  يف  . .علققى حسققاب اللغققة الفصققحى

املسلسال  غري الئقة وتكرار بتض العمتتابري اليت ترتدد على ألسنة املاقثلني والقيت   

 .قا  ال يكون هلا أي متنى

فان األكثر تقردادا،  . تلثر على نوعية الذوق التام فياا يعمتتل  باملوسيقى والغنا : سابتا،

اذا كقان مسقعمتواه الفقين دهابطقا، سقيلثر علقى       يصب  أكثر ألفة وأكثر شقتبية و 

 .مسعمتوى الذوق وتنايعمته

ان العمتترض ملشادهاة برامج التن  يشجع على سلو  التن  لاى األطفال ودهنقا   :  ثامنا،

دالئل كثرية من واقع أةاث علاية على امعمتااد عشرا  السقنني تلكقا نعمتائجهقا    

والسقلو  التقاواني لقاى     على التالقة اإلجيابية بني مشادهاة التن  يف العمتلفزيون

 :األطفال وذلك

 .بعمتتليم املشادهاين أفتاال، عاوانية غري متروفة -أ   

 .وبعمتشجيع اسعمتااام التاوان بطرق رتعمتلفة -ب 

 .وبعمتقليا السلو  التاواني -ا 

ويف بتض الظروف ميكقن  ان تتاقل   "واإلضافة  إىل تأثريا  كامنة يعمتأخر ظهوردها  -د  

والسبب يف ذلك القل  الذي لقاث نعمتيجقة   . لتاوانيةمشادها التن  على ختفيض ا

 ".التاوانية، أكثر من كونه نعمتيجة للعمتطهري

مقن ان جتلقس التائلقة متقا، ممقا       -نعمتيجة مشادهاتهم للعمتلفزيقون   -حرمان األطفال : تاستا،

 .يعمتيج لألطفال فرص مشاركة الوالاين خرباتهاا
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والقيت يسقعمتعمتبتها تقليقا    .. عمتاقع ان العمتلفزيون يكقرس ظقادهرة النجوميقة يف اجمل   : عاشرا،

 .النجم واحعمتذائه يف امللبس والشرب والتن  واحلب والعمتاخني وغري ذلك

:  ويالح  مانقار .  ان العمتلفزيون ُيتوِّد الطفل على البالدة وانتاام رد الفتل: حادي عشر

الرعقب يف العمتلفزيقون بقان املتلومقا  تنفقذ ولكننقا ال نققوم بقرد فتقل          "من خقالل  

ا تنفذ مباشرة إىل أقنية الذاكرة ومن ااحمعمتال ان نققوم بقرد الفتقل هلقا     أنه.  جتادهها

نئذ ملاذا نرد على األفتال؟  فحيناا تشقادها العمتلفزيقون   آولكننا ال نترف . فياا بتا

".فأنت ُتاراب نفسك على عام رد  على األفتال

(18)

 

 .ا اار يف مسعمتوى العمتذكر واملقارة على العمتتلم عنا األطفال: ي عشرانث

تشجيع الرول االسعمتهالكية لاى الطفل وخاصة يف العمتلفزيونا  القيت يأخقذ   : ثالث عشر

حيث تسعمتهوي اإلعالنا  أفئاة األطفال خاصة إذا ققامت  . اإلعالن منها حيزا، كبريا،

بطريقة ملفعمتة للنظر وللساع، ومع تكراردهقا فقان الطفقل يعمتايقل ان كقل دهقذه       

ولنعمتايل الضغوط اليت ميكقن  ان  . .احلاجا  املتلن عنها ميكن  ان لصل عليها

 .متارس على اآلبا  من أطفاهلم املاللني للحصول على السلع املتلن عنها

وكاا جا  يف دراسة للصنااي تقاميز  . تأثري اإلشتاعا  العمتلفزيونية على األطفال: رابع عشر

صور ن بتض الأاتض  " 1984فرباير  2نقلت ملاصها جرياة االياد األسبوعي اإلماراتية 

اليت تعمتتاقب على الشاشة هلا وميض قاتل فاذا صادفت الطفل ودهو على مسافة ال تزيا عن 

". قامني من الشاشة الصغرية فقا يصاب بفقاان الوعي والشتور باالخعمتناق

(19)

 

العمتلفزيون يلثر على نظرة اإلنسان إىل ما حوله وعلقى قياقه    أنومل  من دهذا إىل 

بني احلقيقة واخليال ويتزل بني النقاس وبيئقعمتهم ويققام    ويلثر على قارته على العمتاييز 

 .واللغةمناذا لالحعمتذا  يف السلو  واملواق  

الوسقيلة اجلايقاة    أنالقذي يتقين    اإلزاحقة خطورة العمتلفزيون تكاقن يف ققانون    إن

كانقت تقلدي وظائفهقا براحقة أكقرب أو بطريققة أكثقر         إذا منهقا، سعمتحل حمل األقام 
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-فالفيقايو  –فقالعمتلفزيون   -فقالراديو   -فالصقحيفة   -، الكعمتقاب  إشباعا، وإلرضا  لننسقان 

 .املوبايل /فاإلنرتنت واهلات  اجلوال 

 

 العمتلفزيوناسعمتااام ترشيا 

يقعمتم باملطالبقة بإلغقا  العمتلفزيقون      ميكقن أن ق اإلعالمقي ال  املقأز  اخلروا من دهقذا  إن

 :وذلك مبراعاة ما يلي. .اسعمتااامهولكن برتشيا 

 .والعمتشوي مراعية مسعمتويا  التار والعمتنوع الربامج، صةأنعمتاا برامج معمتاص - 1

مراعاة العمتوقيت يف الربامج، ةيث ال تشال الفرتة قبل العمتاستة مسا  أيا، مقن القربامج    - 2

الارامية واليت تتقرض أشقكاال، مقن النشقاطا  غقري املرغقوب فيهقا والقيت ققا ُيسقا            

التنق  املاعمتلفقة، وتتقاطي    تفسريدها من األطفال مثل االبعمتزاز، والعمتهايا، وأشكال 

 .اخلاور واملاارا  والسجن وسباق السيارا  وغريدها

 .لاطفألاتكون اللغة الفصحى دهي لغة برامج  أن - 3

تشجيع أوليا  أمور األسرة   على ان يقضوا وقعمتا، مع أطفاهلم باال، من ان يقضونه متقا،   - 4

: م ولققيكن شققتاردهميف البحلقققة يف العمتلفزيققون، وليفققرغ الوالققاان وقعمتققا، ألطفققاهل 

.. واللتققب أفضققل مققن العمتلفزيققون.. الوالققاان جلققيس أفضققل للطفققل مققن العمتلفزيققون"

 ".والقرا ة أفضل من اللتب

ميكن اقرتال بتض األمقور القيت تسقهم    . السيطرة على اسعمتااام الفيايو داخل املنزل - 5

 :يف ترشيا اسعمتااام دهذه ااحمطة الااخلية يف كل بيت

ايو يف املقاارس والنقوادي واجلاتيقا  تشقرف عليهقا وزارة اإلعقالم       إنشا  نقواد للفيق   -أ   

والرتبيققة والعمتتلققيم والثقافققة والشققباب والرياضققة والشققلون االجعمتااعيققة ، ةيققث  

ُتكوان مكعمتبا  علاية وثقافية وفنية ُتتوِّد األطفال على مشادهاة املادة املفياة، 

 .وتسهل هلم االسعمتفادة منها

 .إىل خطورة اسعمتااام األطفال للفيايو دون رقابة منهمتوجيه أوليا  األمور  -ب 

على سقبيل  .. توفري مواد علاية وثقافية وفنية يف حمال  الفيايو بشكل اجباري -جق 

املثال ان يعمتم فرض نسبة مئوية على كل حمل برامج خاصة باألطفال ذا  املسعمتوى 

 .التلاي والرتبوي اهلادف وذلك من امجالي ما لاى تلك ااحمال 

ودهذا مما يسهل ألوليا  األمور اجياد بقاائل ألشقرطة األطفقال املعمتقوافرة يف األسقواق      

 .اآلن ويف كل مكان

دعم أستار الربامج التلاية والثقافية، لعمتصب  أستاردها رمزية مما يشجع األسر على  -د  

 .اقعمتنائها
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فل وفئا  تشجيع البحوث والاراسا  اإلعالمية حول تأثريا  وسائل اإلعالم على الط - 6

جرائها بالعمتتاون بني فقرق مشقرتكة مقن البقاحثني يف الرتبيقة      إو  اجملعمتاع األخرى

 وعلم النفس واالجعمتااع واإلعالم 

ان دراسعمتنا لناوذا تأثري العمتلفزيون يف األطفال يوض  لنا القوة اهلائلقة هلقذه الوسقيلة        

للرسققائل  علققى شققرلة دهامققة يف اجملعمتاققع ودهققي أكثققر الشققرائ  حساسققية واسققعمتقباال،

 االتصالية
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  الفصل العمتاسع 

 

 

 صناعة الرأي التاماالتصال اجلاادهريي و

 يف اجملعمتاتا  احلايثة
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 حمعمتويا  الفصل العمتاسع 

 

                               وصناعة الرأي التام االتصال اجلاادهريي

  

  ماخل 

  تتري  الرأي التام 

  عناصر الرأي التام 

 أنواع الرأي التقام 

 مراحل تكوين الرأي التام 

 امل ملثرة يف تكوين الرأي التامعو 

 والتوامققل اخلارجيققة  التوامققل الااخليققة

 امللثرة يف الرأي التام

 الرأي التام كعمتنظيم 

  الرأي التام كظادهرة انعمتقالية 

   الرأي التام يف اجملعمتاعوظائ 

  الرأي التام ووسائل اإلعالم 

  الرأي التام  يفتأثري وسائل اإلعالم 

 الاولي وسائل اإلعالم والرأي التام 

 لرأي التام الاولي والعمتاف  احلر للاتلوما ا 

  الرأي التامقياس 
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 الفصل العمتاسع 

 

 وصناعة الرأي التام  االتصال اجلاادهريي

 يف اجملعمتاتا  احلايثة

 : ماخل

 

الرأي التام ظادهرة صقاحبت وجقود اجملعمتاتقا     

بري عنهقا  البشرية منذ األزل وان اخعمتلفت صور العمتتق 

وقا أصبحت دهذه الظادهرة أكثقر بقروزا،   .  ودرجاته

يف اجملعمتاتققا  املتاصققرة ملققا هلققا مققن تققأثري علققى   

جمريققا  احليققاة السياسققية والتامققة، وقققا سققاعا 

انعمتشار وسائل اإلعالم اجلاادهريية على تبالور دهذه 

الظادهرة وتتزيقز تأثريدهقا، وتكاقن أدهايقة القرأي      

 Pendletonالتققام كاققا يققرى بنققالعمتون دهرينققغ   

Herring     يف انقققه يقققق  رمقققزا، يوجقققه الشقققلون

اإلنسانية  خالل اإلمجاع الذي ينبث  عن املناقشقة  

واإلقنققاع، وتكاققن صققالحية أي حكومققة فياققا 

يوفر هلا الرأي التام من دعم وتأييا، وذلك  من خالل نوع املناخ االجعمتااعي القذي ُيسقاعا   

 ُتشجتهالرأي التام يف قياسه واالجتادها  الفكرية اليت

(1)

 . 

 :تتري  الرأي التام

جماوعة من آرا  األفراد حول قضقية ذا   : " الرأي التام بأنه Davisonُيتراف دافيسون 

وغالبققا، مققا ُتاققاَرس دهققذه اآلرا  تأثريدهققا علققى سققلو  الفققرد   -مصققاحل عامققه  -ادهعمتاامققا  

" واجلااعة وسياسة احلكومة 

(2)

 

ُمرّكب من األفضقليا   "رأي التام بأنه لا Hennessy  Bernardوُيتراف برنارد دهنايسي 

" عبار عنها عاٌد دهام من األشااص حول مسألة ذا  أدهاية عامة 

(3 )

 

وتترف املوسوعة الربيطانية الرأي التام بأنه حصيلة اآلرا  واملواق  واملتعمتققاا  القيت   

 .نهتتكس اجتاه نسبة ملثرة من أفراد اجملعمتاع الواحا أو جمعمتاع ما إزا  موضوع بتي
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 هويف دهققذ.  كاققل الققبتض اآلخققري بتضققها الن ا  ققن نقعمتققبس دهققذين العمتتريفققو

عناصقر دهامقة لفهقم كيق  ميكقن  ان  عمتلق  القرأي التقام عقن األعقراف            ا العمتتريف

Mores،   والتادا  االجعمتااعية، والتادا  عن املصاحل اخلاصة اليت ليست ذا  ادهعمتاام عقام

 .لاى مجاعا  أوسع يف اجملعمتاع

 

 :التامعناصر الرأي 

 :من خالل تتري  الرأي التام الساب  ميكننا ان نسعمتال  التناصر العمتالية

ودهقو   -مع احعمتاقال عقام االتفقاق حولقه      -القضية دهي موضوع :  وجود قضية أو مسألة - 1

 .موضع ادهعمتاام عام من اجملعمتاع وليس الفرد فقط

بقضققية مققا، ودهققم مجاعققة متيانققة مققن األفققراد مهعمتاققة  (:  Public)طبيتققة اجلاهققور  - 2

ويعمتكون اجلاهور من أولئك املعمتأثرين بالقضية أو الواعني هلا وليس دهنا  مجهقور  

 .عام ولكن دهنا  مجادهري عاياة خلقعمتها قضية تهعمتم بها دهذه اجلاادهري

ودهو يشري إىل كعلياة   (:Complex of Preferences)ُمرّكب األفضليا  لاى اجلاهور  - 3

ودهقذا يعمتضقان؛ فكقرة    .  حقول قضقية مقا   ( تامةال)آرا  أعضا  اجلاهور ( جماوعة)

ولكن تتبري ُمرّكب االفضليا  يتين أكثر من .  توزيع الرأي واجتادهه وكثافعمته

جمرد االجتاه والكثافة، انه يتين كذلك مجيع اآلرا  الفردية املعمتايالة أو املعقاسة، 

 .واليت لالها اجلاهور ذوو التالقة، حول موضوع جتااتوا حوله

ويتين العمتتبري عن وجها  النظر املاعمتلفة اليت تعمتجاقع حقول قضقية    :   عن الرأيالعمتتبري - 4

وميكن  ان يعمتحق  ذلقك بالكلاقا  املنطوققة أو املكعمتوبقة، ودهقي أكثقر       .  ما

وكذلك دهنقا  العمتتقبري عقن القرأي عقن طريق        .  الطرق شيوعا، للعمتتبري عن الرأي

ن  ان يقعمتم العمتتقبري   أسلوب التن  واملظادهرا  واالضرابا  واملقاطتة، كاا ميكق 

عن الرأي التام بالكلاقا  الشقفوية مقن خقالل ااحماضقرا  والنقاوا  واخلطابقة        

وحلقققا  البحققث ومققن خققالل الوسققائل املسققاوعة    

واملرئية وكاا ميكقن العمتتقبري عنقه كعمتابيقا، مقن      

خقققالل الربقيقققا  ورسقققائل العمتأييقققا أو االحعمتجقققاا   

 .واالسعمتفعمتا ا  واإلنعمتاابا 

ودهقذا يقرتبط ةجقم    :  رتكني يف التاليقة عاد األفراد املشق  - 5

اجلاهور، ويتين ذلك وجود عاد رتعمتلق  يف كقل حالقة،    

ومن ثقم فقان املتنقيني بقالرأي التقام ليسقوا عقادا، ضقئيال،         

مبسقائل خاصقة، بقل جيقب ان يكقون       -أساسا،  -ُمهعمتاني 

ودهكققذا فإنققه ميكققن  ان تقققاس . التققاد دهامققا، ملحوظققا،

الفتاليقة أو الفتاليقة   من خالل  -بشكل جزئي  - األدهاية

ودهقي  .  ااحمعمتالة، واليت تعمتاثل بارجة الكثافقة والعمتنظقيم  
Walter Lipman 
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ليست جمرد إعااد مشرتكة، بل من املفرتض ان يكون هلا القوة على إحااث نقوع مقا   

 .من العمتأثري

الفققرد واجلااعققة : دهنققا  عققاة مسققعمتويا  لعمتققأثري الققرأي التققام  : تققأثري الققرأي التققام  - 6

 .واجملعمتاع اإلقلياي واجملعمتاع الاولي واحلكومة واجملعمتاع ااحملي

وصقانتي   سلو  األفراد وسلو  اجلااعقة وسياسقة احلكومقة    يفيلثر الرأي التام 

فاألفراد واجلااعا  واحلكومقا  تتاقل علقى االنسقجام مقع      .القرارا  واملشرعني فيها 

فاألفراد واجلااعا  يرغبون . يعمتس  سلوكهم مته انويتال اجلايع على  ،الرأي التام

وال يفضلون ان يظهروا وكقانهم خقارجني عقن الركقب،      يكونوا مثل اجلايع، يف ان

ذلقك يقوفر    نال ،تكون قراراتها منسقجاة مقع القرأي التقام     على انوتستى احلكوما  

 .القالقل واالضطرابا  يف اجملعمتاع إثارةلسياسعمتها النجال، ومما يتال على عام 

أمنقاط سقلوكية يتقرب عنهقا      وميكن اععمتبقار القرأي التقام علقى انقه عبقارة عقن       

بالكلاققة املكعمتوبققة أو املنطوقققة، أمنققاط السققلو  دهققذه عبققارة عققن آرا  جماوعققة مققن 

ويترب األفراد عن الشي  . األشااص، معمتحاة اهلاف واملثل واآلمال واحلاجيا  حول شي  ما

الواحا تتبريا  رتعمتلفة الخعمتالف الشاصيا  واخلربا  واجلنس والسن والنشأة واملركز 

جعمتااعي والرتبية واملهنة والاخل واملسعمتوى التقلقي و التقادا  والعمتقاليقا، األمقر القذي      اال

لققاث يف الققرأي التققام اخعمتالفققا  ميكققن مالحظعمتهققا كققذلك بققني مجاعققا  اجملعمتاققع 

التاياة املاعمتلفة األدهااف واملصاحل مما يلدي إىل وجود آرا  عامة باال، من رأي عقام واحقا   

(4)

 . 

عقن القرأي    Doopهم للعمتتبري عقن القرأي، إذ يعمتحقاث دوب    و عمتل  البتض يف رايعمت

التام الااخلي والكامن وذلقك حيناقا ميعمتلقك النقاس اجتادهقا  بغقض النظقر عقن عقام          

ويشقري دوب إىل دهقذا بأنقه القرأي التقام القااخلي       .  العمتتبري عن القضية

(5)

ولكقن دهقذا   .  

 Herbert Blumerدهريبقر  بالمقر    القذي لقاده   التنصر دهو أحا خصائ  الرأي التقام  

 :كاا يلي

 .بأنه سلو  أفراد من البشر -أ 

 .يشال العمتتبري عن املوق  -ب

 .التايا من األفراد يلياه - ج

يعمتم اسعمتثارته ويفيقزه مقن خقالل بتقض املواقق  أو األشقيا  التامقة املتروفقة أو يقعمتم           -د 

 .توجيهه  وه

 .دهو دهام للتاياين إمنان املوضوع أو املوق  املتين، إ - ه

 الذين ميثلون عاال، أو االسعمتتااد للتال حول طبيتة املوضوع التام املعمتف  عليه  -و

ن اآلخرين سقيكون تصقرافهم مقع املوقق  نفسقه      إدهم يف الغالب ما يتالون بوعي من  -ز

 .بالطريقة ذاتها

 يعمتم العمتتبري عن االجتادها  واآلرا  اليت يشرتكون فيها أو االسعمتتااد للعمتتبري عنها  -ل
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ألفقراد بتقرض أمنقاط السقلو  دهقذه أو جيهاقزون لترضقها وققا يكقون ذلقك           يقوم ا -ط

 .ةضور اآلخرين أو بتا حضوردهم

قا يعمتضان دهذا السقلو  مضقاونا، لفظيقا، للشاصقية الثابعمتقة أو املعمتحوالقة، وطبيتقة         -ي

 .جهوددها احلاضرة تتارض السلو  املنسجم الثابت أو يق  شيئا، أكثر منه 

 .ية الصراع بني األفراد املعمتحالفني حول موضوع متارضغالبا، ما يكون له شاص - 

فرصقة   إلعطقا  واآلرا  معمتتادة وقوية بشكل كاٍف مثلهم مثل السلو  التام، وذلك  -ل

لربوز احعمتاال فتالية يف يقي  أدهاافهقققا 

(6)

 . 

 

 أنواع الرأي التقام

قعمتصادية مما ختعمتل  ثقافا  الناس وادهعمتااماتهم ومصاحلهم ومسعمتوياتهم العمتتلياية واال

ويقورد حماقا بهجقت تقسقيم القرأي التقام إىل       .جيتل دهنا  أنواع رتعمتلفة من الرأي التام

- :ثالثة أنواع رئيسية ودهي

وميثل النسبة الغالبة مقن النقاس  وتعمتسقم دهقذه الفئقة بالعمتحصقيل       :الرأي التام املنقاد [أ 

نعمتيجقة   وختعمتلق  بطبيتقة احلقال دهقذه النسقبة يف القاول املاعمتلفقة       . التلاي القليل

ومن السهل انقيقاد دهقذه الفئقة ورا  غريدهقا مقن      . املسعمتوى الثقايف التام يف كل دولة

 .اجملاوعا 

ودهي الفئقة القيت تعمتاعمتقع بعمتحصقيل علاقي معمتوسقط وميثلقها فئقة         :الرأي التام القارئ [ب

 .موظفي املكاتب ومارسي املاارس وغريدها

ل أساتذة اجلامتا ، األطبقا ،  ودهي الفئة ذا  العمتحصيل التلاي مث:الرأي التام النابه [ج

ااحمامني وخرجيي اجلامتا  بوجه عام

(7)

 . 

 

 :مراحل تكوين الرأي التام

بان عالية تكوين الرأي التام متر عرب ثالث  Kimball Youngينغ  كيم بوليرى 

مراحل ودهي 

(8)

: 

 .بروز القضية -1

 .النقاش حول القضية وحلول مقرتحة مع أو ضا -2

 . (أو أغلبية)اع الوصول إىل إمج -3

ولكن يف حقيقة األمر ليس الوصول إلي اإلمجاع شرطا، أساسيا، للوصقول إىل القرأي   

تكون دهنا  أغلبية تترب عقن آرائهقا بطريققة منسقجاة، ليكقون       التام، فيكفي ان

 إحجامقا ذلك ملشرا، لوجود الرأي التام،  وخصوصا، يف دول التاا الثالث اليت لقاى شقتوبها   

 .متناع عن اإلعالن عن الرأيعن املشاركة و



 

265 
 

ان عالية تكوين الرأي التام ليست بالتالية السهلة من حيقث مكوناتهقا لكقن    

ميكن إرجاعها إىل جماوعة من امللثرا  اليت تكان يف طبيتة الفرد، صبغة اجلااعة 

ودهقي  . إخل... اليت يعمتتايب متها، الثقافة، الظروف االقعمتصقادية، االجعمتااعيقة، السياسقية   

 .كل يف النهاية ما ميكن تسايعمته بقيم الفرد وأمناط سلوكهاليت تش

- :إمساعيل علي ستا مراحل تكوين الرأي التام على النحو العمتالي. و يوجز د

ودهققي املرحلققة األوىل، ودهققي مرحلققة اإلدرا  بققامللثرا    :مرحلققة اإلحسققاس واإلدرا  [0]

تصقال بالتقاا   اخلارجية ومقن ثقم بواسقطة احلقواس القيت تتعمتقرب مفعمتقال املترفقة واال        

أمقا توصقله   .وكذلك القيام بتالية العمتحليل التقلي للالثرا  اخلارجية وتأويلقها 

إىل متان فيأتي نعمتيجة خربة الفرد السابقة وجتاربه املاضية وطبيتقة فهاقه لألمقور    

 .والاوافع

ودهذه املرحلة دهي املرحلقة القيت يتقرب بهقا الفقرد عقن رأيقه حقول         :مرحلة الرأي الفردي [3]

ودهقو حقني يتقرب عقن رأيقه دهقذا، فهقو إمنقا يتقرب عقن اجتادهاتقه وقياقه             . ماموضوع 

ومبا ان رأيه شاصي فان ذلك يتين ان عليه ان يأخذ شكل املوافقة أو . الشاصية

 .املتارضة مع آرا  اآلخرين

ويتين ذلقك ان الفقرد حقني يصقرل برأيقه،      :مرحلة صراع رأي الفرد مع آرا  اجملاوعة [2]

فيحقاول يف مثقل دهقذه احلالقة     . من آخرين  الفونه الرأي ميكن ان يلقي متارضة

كل طرف ان يترض وجهقة نظقره ويقاعاها بقالربادهني واحلجقج حمقاوال، كسقب        

 .وتلتب وسائل االتصال املاعمتلفة دورا، كبريا، يف دهذه التالية. الطرف اآلخر لصفه

عمتم العمتقريقب بقني   بتقا ان يق  (:القرأي التقام  )مرحلة يول آرا  األفراد إىل رأي اجلااعة  [2] 

وجها  النظر املاعمتلفة ميكن ان يعمتكون من جماوعة اآلرا  املعمتقاربقة مقا ميكقن    

تسققايعمته بققالرأي التققام أو رأي األغلبيققة، لكققن ذلققك ال يقضققي علققى آرا  األقليققة  

ويرغب الفرد عادة يف االمراط مع اجملاوعة ويتين ذلك ان يقام بتقض  . املعمتباينة

العمتنازال  عن رأيه الشاصي

(9)

. 

على مراحل تكوين الرأي التام على مسعمتوى دولي ومسقعمتوى  عاياة  مثلة دهنا  أو

، كانقت املرحلقة األوىل دهقي    1982عقام   إيران يف األمري كينيففي أزمة الردهائن .  عربي

.  ، ويف املرحلة الثانية باأ النقاش حول املسقألة إيرانة يف أمريكيردهينة ( 52)بروز قضية 

 ABCسقي  . بقي . ا، بارزا، يف النقاش، وكان دور شبكة االيقهولتبت وسائل اإلعالم دور

واسقعمتار  ااحمطقة منقذ االحعمتجقاز بعمتققايم برنقامج        Night Lineبارزا، من خالل برناجمهقا  
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، ودهكقذا لتبقت وسقائل    America Held Hostageخاص ليلي بتنوان أمريكقا ردهينقة   

ايقا أولويقا  اجلاهقور،    دورا، بقارزا، يف ي  -وخاصة شبكا  العمتلفزيون القومية-اإلعالم 

ويف ارتفاع مسعمتوى االدهعمتاام بهذه القضية إىل أولوياتهم، ورفتت املقارة لقايهم للوصقول   

متثقل بقالعمتتبري عقن     إىل املرحلة الثالثة، ودهي املرحلة اليت فيها أصب  دهنا  إمجاع ققومي، 

 الشقاوع يف كقل بيقت،    وإضقا ة األمريكية فوق كل منزل،  عالمالرأي التام برفع اإل

أو يف االتصقال   ،اإلضافة  إىل أشكال العمتتقبري اللفظقي عقرب وسقائل اإلعقالم املاعمتلفقة      ب

 .الشاصي أو اجلااعي

ن ملراحقل  امنوذجق  انُيتقا  1992وشها  األردن حَاثني يف شهر أيلول وتشرين األول 

  .تكوين الرأي التام، والوصول إىل إمجاع

. فويقا، يف جانقب كقبري منقه    اسعمتقبال امللك حسني اسعمتقباال، شتبيا، كقان ع : ودهاا

ةقاث مقرض امللقك ثقم النققاش حقول        تكوينقه   ارتقبط  إمجاعا،ودهذا االسعمتقبال كان 

ذا  الطقابع   حوله متثال بعمتلقك الظقادهرة الفريقاة    إمجاعصحعمته وسالمعمته، ثم الوصول إىل 

 .اإلنساني

واحلاث الثاني دهو محلة العمتربعا  لاعم مركز األمل ملرض السقرطان والقيت نظاهقا    

معمتاقثال، ةالقة العمتربعقا      إمجاعوكان الوصول إىل .  ياد التام للجاتيا  اخلرييةاال

، حيققث انهالققت العمتربعققا  وكانققت 1992/12/9عققن طريقق  مققا أمسققوه العمتيليثققون يققوم 

مشققاركة النققاس عققن طريقق  اهلققات  أو الزيققارة الشاصققية ملكعمتققب العمتربعققا  املققثرية 

إىل معمتابتة احلقاث عقرب العمتلفزيقون،    ، وكانت عشرا  آالف من األسر مشاودة لنعجاب

مقن   وكان اإلمجاع معمتاثال، باملسادهاا  اليت قامت، ومعمتابتة الناس ةااس هلذا احلقاث، 

 .لقا كان دهنا  رأي عام مت اإلمجاع عليه.  خالل دهذه العمتجربة اجلاياة

كققذلك ميكننققا معمتابتققة تكققوين الققرأي التققام ااحملققي والتربققي والققاولي لققاعم 

يف فلسطني، خصوصا إثر توزيع صور اسعمتشقهاد    2222ملباركة عام  انعمتفاضة األقصى ا

الطفققل حماققا الققاراة  بققني أحضققان والققاه يف غزة،وقققا أعقققب دهققذا احلققادث تفققاعال   

مجادهريية غاضقبة لقيس علقى    

املسققعمتوى التربققي فحسققب بققل   

والتاملي لعمتشكل ظادهرة تتبري 

عققن الققرأي التققاملي إزا  اجلققرائم  

 . اإلسرائيلية 
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تقققبري عقققن العمتضقققامن التربقققي  وكقققان العمت

واإلسالمي والاولي مع الشتب التراقي ضا احلرب 

مثققال آخققر للققرأي التققام  2223علققى التققراق عققام  

التربي والاولي ، الذي مت العمتتقبري عنقه يف متظقم    

عواصم التاا من خقالل مظقادهرا  حاشقاة ملئقا      

 .األلوف املناوئني للحرب

فيها اليت ال يعمتم  األخرىودهنا  بتض القضايا 

تكققوين رأي عققام عققن طريقق  اإلمجققاع بققل عققن 

طري  األغلبية إذ دهنا  بتض القضايا اليت يعمتاذ 

شكل العمتتبري عنهقا صقورة أغلبيقة وخاصقة يف     

القضققايا اجلاليققة وموضققع اخلققالف، مثققل بتققض 

أرلقا،   -القضايا السياسقية ومثاهلقا اتفقاق غقزة     

بقل يف   إمجاعا،كن  ان يكون فاآلرا  حوله رتعمتلفة، واحلسم بوجود رأي عام حوله ال مي

 .أحسن األحوال أغلبية

 

 :عوامل ملثرة يف تكوين الرأي التام

يرى جان سعمتوتزل واالن جريار ان دهنا  عاة عوامل أساسية تلثر يف تكقوين القرأي   

 :التام من أدهاها

ة يأثبعمتت الاراسا  االجعمتااعية واإلعالمية والنفس اجعمتااعية واالنثربولوج: الثقافة- 0

ثقافة ذا  تأثري كبري يف تشكيل االجتادهقا  النفسقية لألفقراد واجلااعقا      ان ال

جماوعة القيم : "واملقصود بالثقافة.ودهذه االجتادها  دهي املصار الرئيسي للرأي التام

واألعققراف والتققادا  والعمتقاليققا والطقققوس واملترفققة وأمنققاط السققلو  السققائاة يف   

فقالفرد دهقو   . الناس والعمتكي  مع البيئةاجملعمتاع اليت تهي  للفرد أساليب العمتتامل مع 

ابن الظروف االجعمتااعية ويعمتأثر بالتادا  والقيم والعمتقاليا والنظم والقواعا واملتارف 

والفنون واألفكار السائاة  يف جمعمتاتقه القيت يقاد متقايري سقلو  الفقرد وقياقه        

 .واجتادهاته ورايعمته للتاا

ادية، سياسققية، اجعمتااعيققة، اقعمتصقق-ان الظققروف واألحققااث مهاققا كانققت  :األحققااث- 3

اليت متر بأيقة أمقة هلقا تأثريدهقا الكقبري يف تكقوين القرأي         -فنية،كوارث طبيتية 
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ويكققققون صققققاادها والعمتفاعققققل متهققققا . التققققام

كبريا،مثلاا حصل مع انعمتفاضة األقصى واحلقرب  

 .  على التراق

إذا اتسات القيادة بالشقتبية والثققة بهقا     :القيادة- 2

ية الكرزميققة وكانققت هلققا خصققائ  الشاصقق  

مثلاا كان لتبا الناصر يف مصر وكوامي نكروما يف غانقا وفيقايل كاسقرتو    

يف كوبا  كان هلذه الشاصيا  القيادية العمتأثري والققارة علقى اإلقنقاع ويريقك     

 . الرأي التام

 -مقن خالهلقا  -ودهو عالية يقوم األفراد واجلااعا  واملنظاقا  واجملعمتاتقا    :االتصال- 2

واالجتادها  واملشاعر، وتسعمتاام فيه وسائل لفظية  ما  واألفكارنقل وتبادل املتلو

يف دهذه التالية مما يوفر  دهاما، وتلتب وسائل االتصال اجلاادهريي دورا،. وغري لفظية

 .ظرف أفضل وأسرع لعمتشكيل الرأي التام

بتض األخبار أو املتلوما ، ومتاجلعمتهقا   انعمتزاعتقوم الشائتا  على أساس  :الشائتا - 2

ثم إلقا  ضو  بادهر علقى  . وباحلذف والعمتهوين أحيانا، أخرى. الغة والعمتأكيا أحيانا،باملب

متاا حمادة، جتسم بطريققة انفتاليقة، وتصقاغ صقياغة متينقة، ةيقث يعمتيسقر        

للجاادهري فهاهقا ويسقهل سقريانها واسعمتسقاغعمتها واسقعمتيتابها علقى أسقاس اتصقاهلا         

من مجاعة ألخرى دون العمتحق  مقن  باألحااث اجلارية ومتشيا، مع الترف من فرد آلخر و

صحعمتها

(02)

.  

 

والتوامل اخلارجية  التوامل الااخلية

 :امللثرة يف الرأي التام

من جهة أخرى ميكقن احلقايث عقن    و

مسقققعمتويا  العمتقققأثري يف القققرأي التقققام مقققن 

والتوامقققل  التوامقققل الااخليقققة :زاويقققعمتني

 .اخلارجية

 :امللثرة يف الرأي التام التوامل الااخلية

الققرأي التققام مبجاوعققة مققن    يعمتققأثر  

التوامققل الااخليققة يكققن تصققنيفها إىل   

 :عاملني
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إذ  ضع الرأي التام لعمتأثري مقعمتغريا  عايقاة تقرتبط بقالفرد مقن      : التوامل الشاصية -1

حيث مسعمتواه العمتتلياقي والثققايف واالقعمتصقادي، وطريققة تنشقئة الفقرد مقن حيقث         

 اخل... ةقبالعمتزمت والعمتحرر واملشاركة والعمتسام  وأفكاره املس

و ضقققع القققرأي التقققام . التوامقققل اجملعمتاتيقققة -2

جملاوعققة مققن التوامققل اجملعمتاتيققة مثققل نققوع 

القيادة وطبيتعمتها يف اجملعمتاع، ودرجة احلريقة  

والاميقراطيقققة املعمتاحقققة للنقققاس، وأسقققاليب   

االتصققال الشاصققي واجلاتققي واجلاققادهريي  

املعمتاحققة لألفققراد مققن وسققائل إعققالم ونققاوا    

ذلك  ضقع القرأي   وحماضرا  وغريدهقا، وكق  

التام لعمتأثريا  اجلااعا  واألحزاب وامللسسا  

 .اليت تلتب دور اجلااعا  الضاغطة

كاا يلتب املقوروث الفكقري واالجعمتاقاعي    

يف اجملعمتاع دورا، دهاما، يف العمتقأثري علقى القرأي التقام     

مثل الاين والتقادا  والققيم السقائاة والشقائتا      

 .واخلرافا  وغريدها

 

 :مللثرة يف الرأي التامالتوامل اخلارجية ا

 

كاا تلتب عوامل أخرى خارجية يف العمتأثري علقى القرأي التقام وأدهقم دهقذه التوامقل        

وأقاقار   إذاعقا  أو اخلارجية اليت تعمتاف  عرب أقنية االتصال القاولي مقن    األجنبيةالاعاية 

اإلضافة  إىل األحااث الطارئة القيت ميكقن    . صناعية وصح  وجمال  وكعمتب وسياحة

 . ن عامال، حامسا، يف تكوين الرأي التام وبروزهان تكو

يف أمريكقا    2221بتقا أحقااث سقبعمتارب     –علقى وجقه العمتحايقا    –وقا تابع الترب 

كي  توجهت الواليا  املعمتحاة بافع ثقلها اإلعالمي يف املنطقة للعمتقأثري يف القرأي التقام    

 :التربي وصناعة صورة حمسنة ألمريكا يف الوطن التربي وذلك عن طري 

اليت تبث على موجا  بقث  ( سوا  )ةإعالم أمريكي مباشر من خالل حمطاتها اإلذاعي - أ

FM   وققا انطلققت حمطعمتهقا    2222حملية يف التايا من األقطار التربية منذ عام ،

 14/2/2224الفضائية احلرة باللغة التربية يف 

 جها دبلوماسي ضاغط عرب وزارا  اخلارجيقة التربيقة علقى امللسسقا  اإلعالميقة      - ب

والرتبوية لعمتغيري لغقة اخلطقاب اإلعالمقي واملنقادهج الاراسقية خبصقوص موضقوعة        

 .اجلهاد واملقاومة واالسعمتشهاد
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  :ا تنظياباععمتباره الرأي التام 

 

القرأي التقام لقه خصقائ       انيباو لنا 

نوعية مما جيتله أكثر من جمرد حاصقل  

إذ مققن .  مجققع آلرا  األفققراد حققول قضققية مققا

يوية ال عالقة هلا بأي املفرتض ان له قوة وح

ويف بتض األحيان جنقا ان آرا   .  فرد حماد

األفراد ترتبط ببتضها البتض بطريقة مقا  

 .وكانها تشكل نوعا، من العمتنظيم

ويوجا لاى كقل مجاعقة ذا  وحقاة    

اجعمتااعية واقعمتصادية قائا رأي يلتقب دورا،  

.  دهاما، يف يايا اجتادها  أعضا  اجلااعقة 

الفصقل   انظقر ) . يكونقوا مقلثرين يف مجيقع اجملقاال      انرورة ودهلال  القادة ليس بالض

 (نظرية تاف  االتصال على مرحلعمتني ونظرية انعمتشار املبعمتكرا  :الرابع

بان املواطنني يف الاول الناشئة الذين لايهم ادهعمتاام يف املسائل  Shilsولاجج شلز  

.  هم بشقكل بناقا   السياسية غالبا، ما يكونون غري قادرين للعمتفاعل والعمتتامل مع بتضق 

ودهكذا فإنه ال يوجقا بنقى يعمتيقة للانظاقا  اخلاصقة وللقرأي التقام القيت تقربط بقني           

ومييققل دهققذا التجققز إىل تسققهيل العمتحققوال  املفاجئققة واجلذريققة .  احلكومققة واجلاققادهري

للحكوما  والسياسا  

(11)

 . 

علقى القرغم مقن وجقود بتقض      –وميكننا القول بان دهذا القرأي تتاقيم مبقالغ فيقه     

إذ انه يف دهقذه   -ملظادهر اليت تال عليه خصوصا، يف الاول الشاولية وذا  القيادة الفردية ا

نقى يعمتيقة   حعمتى تلك اليت ال متلك ُب -اجملعمتاتا  

 -معمتطورة، أو وسائل اتصال مجادهريية معمتطقورة  

 إمجقاع فان لايها أدواتها اخلاصة للوصقول إلقي   

 .حول قضايا عاياة

القبالد  وعلى سبيل املثال، جنقا يف بتقض   

التربية، ان املنظاا  العمتقلياية مثقل التائلقة،   

 -خصوصققا، راسققا  تلققك الوحققاا     -والقبيلققة 

.  ميكنهققا ان تسققاعا يف بلققورة الققرأي التققام   

فاالتصال الشاصي يف دهقذه اجملعمتاتقا  فتاقال    

ويققعمتم .  جققاا، يف مناقشققة القضققايا الوطنيققة   

يقي  ذلك من خقالل املققادهي، واالجعمتااعقا     

جملالس، وصالة اجلاتة، واألسقواق  التائلية، وا
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  .األسبوعية اليت يلعمتقي فيها اجلاهور من مناط  رتعمتلفة ليبيتوا أو يشرتوا بضائتهم

عمتاتقا  الناميقة يكاقن يف سقرعة     ونرى   ان الفرق بني اجملعمتاتقا  املعمتقامقة واجمل  

ودهذا ممقا يقاعونا إلقي    .  الوصول إلي إمجاع، حيث تكون يف اجملعمتاتا  املعمتقامة أسرع

إذ يظهقر  .  فح  اآللية اليت تشار  يف بلورة الرأي التام يف اجملعمتاتا  النامية واملعمتقامقة 

  .لنا ان وسائل اإلعالم تلتب دورا، رئيسيا، يف دهذه التالية

دول )كقل مقن اجملعمتاتقا  الناميقة     يف نلح  خصقائ  القرأي التقام    وميكننا ان 

القيت توضق  أوجقه االخقعمتالف     ( الرأمساليقة املصقنتة   )املعمتقامة اجملعمتاتا  و(التاا الثالث 

 :من خالل اجلاول العمتاليبينهاا 

 

(i) الرأي التام يف الاولة النامية 
 الرأي التام يف الاولة املعمتقامة

الفقر /اجلهققل :املرأي عقققام غري ناضج لتاة عو

 .واالفعمتقار للحرية/ نق  املتلوما  / 

يسعمتنا إىل املتلوما  / الرأي التام مسعمتنري

 .والعمتحليل واالقعمتناع

الرأي التام ثابت نسبيا، وميكن ان يعمتص  

 باجلاود

 .العمتتبري والايناميكية يف الرأي

 الرأي التققام  معمتتصب دومجاتي

 .غري معمتسام 

 .الرأي التام معمتسام 

 .الرأي التام رتطط له .الرأي التام يف غالبه يناو بال ختطيط

الرأي التام يوجه توجيها، سلطويا، وال يعمتال للناس 

 .احلوار واملناقشة

الرأي التام دميقراطي ينضج مع احلوار 

 ..واملناقشة

يعمتم تكوينه يف الغالب من خالل شبكة من 

 .التالقا  االجعمتااعية مع تأثري واض  للاين عليه

يعمتم تشكيله من خالل امللسسا  واألحزاب 

 .ووسائل اإلعالم ومجاعا  الضغط املاعمتلفة

 .الرأي التام حر نسبيا، .الرأي التام غري حر نسبيا،

 

 :ظادهرة انعمتقالية باععمتبارهالرأي التام 

ليس الرأي التام ظادهرة دائاقة فهقو ظقادهرة معمتحركقة تعمتكيق  مقع التوامقل القيت         

عفويقة و عمتفقي دون ان    وكأنهاهر الرأي التام كظادهرة تبزغ تصنته أو تلثر فيه، ويظ

ودهنا  عاة طرق  عمتفي فيها الرأي التام كاا أوض  دافيسون .  نعمتوقع منه ذلك

(12)

: 

إذا اخعمتفت القضية فان سلو  العمتكيا  الذي مييز الرأي التام سوف يوق  أي مربر لقه   - 1

إىل  1992/12/18سقرائيل يف  القذين أبتقاتهم ا    415مثال ذلك قضية املبتقاين آل  

جنوب لبنان فان بقا  مشقكلعمتهم دون حقل أبققى القرأي التقام يقظقا، ومعمتابتقا، هلقا         

 .التام متها ينعمتها  املشكلة  عمتفي الرأاوب
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لل رأي عام حمل رأي آخر، ودهذه  - 2

اللتبة متارسها الواليا  املعمتحقاة  

وقا باا دهذا واضقحا، يف العمتتامقل   

يج مققع  التققراق بتققا حققرب اخللقق

 .ومع ليبيا يف قضية لوكربي

ميكن  ان يعمتم يطيم الرأي التام  - 3

عن طري  قوة ماديقة عظاقى،   

ومثقققال ذلقققك، ان يققققوم نظقققام 

باععمتقققققال قققققادة سياسققققيني، 

وتتطيقققل الصقققح ، ووضقققع   

عقوبققا  للعمتتققبري عققن الققرأي    

وجتربقة  .  املاال  للنظام السائا

اجلزائقققر بتقققا جنقققال اجلبهقققة  

عققام نعمتاابققا  اإلسققالمية يف اال

مثققال واضقق  علققى دهققذا   1991

  .النوع

ميكن للقرأي التقام ان يققود إىل     - 4

تشكيل املتقايري االجعمتااعيقة   

 .والتادا  قبل زواله

ثقارة القضقية القيت أبرزدهقا وذلقك      إوميكن للرأي التام ان يعمتوقق  عنقاما يقنج  يف     - 5

 .بعمتحقي  جناحها من خالل صياغعمتها يف قوانني رمسية أو دسعمتورية

 

 :  رأي التام يف اجملعمتاعال وظائ 

للرأي التام تأثريا  على األفقراد وتقأثريا  جمعمتاتيقة، وميكقن  ان يكقون للقرأي       

التام وظائفه يف العمتأثري على األفراد إذ يسعمتطيع األفراد من خالل القرأي التقام ان يطقواروا    

را  ويقلدي تطقوير آرا  األفقراد أو تقبين آ    .  راى خاصة بهم حلل املشقكال  القيت تقواجههم   

اجلااعا  إىل يقي  إمقا اسقعمتقالليعمته يف القرأي أو االنسقجام مقع اجلااعقة أو ان يعمتاقذ        

 .موقفا، مناقضا، لرخرين

 :يرى دافيسون بان دهنا  ثالث وظائ  الععمتناق األفراد لررا 

بعمتطقوير االجتادهقا     -مقن خقالل دهقذه التاليقة      -ويقوم الشا  :  العمتقييم املوضوعي - 1

شقكال  القيت يفرضقها وجقود حاجقا  داخليقة وخارجيقة أو         و بنا  احللول للا

 حاجا  بيئية 
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يقوم الشا  من خالل اععمتناق وجها  نظر حمادة بالعمتوحا :    االجعمتااعيالعمتكيا - 2

وميكن يقي  . أو باالبعمتتاد عن اجملاوعا  املرجتية املاعمتلفة من بني السكان

يكون مسعمتقال، عن ذلك بان يقوم الفرد بعمتطوير اآلرا  كعمتتبري عن حاجعمته، ل

اآلخرين، أو ان يقوم أحيانا باععمتناق آرا  عاائية جتاه اآلخرين ويكون بذلك شاذا 

 .عن  املتعمتقاا  السائاة

 

 

 

ودهذا لاث غالبا، عناما تسعمتجيب حواس الفرد بقال وعقي بقني حقاث بيئقي معمتايقل        - 3

ويعمتبنى الفرد موقفا، جتاه احلقاث موضقع السقوآل،    .  ومشكلة داخلية غري حملولة

وبفتقل دهقذا   .  والذي دهو راية حموالقة ألسقلوبه يف العمتتامقل مقع مصقاعبه الااخليقة      

القل  والذي أنعمتجعمته مشكلعمته اخلاصة ميكن  ان ينج  يف تقليل بتض 

(13)

. 

 

ويقققوم الققرأي التققام بوظققائ  أخققرى جمعمتاتيققة تققلثر علققى الكيققان السياسققي     

فتلى املسقعمتوى اجملعمتاتقي ميكقن للقرأي التقام ان      .  واالجعمتااعي واالقعمتصادي يف أي بلا

م فقالرأي التقا  .  يوحاا أو ميزاق توجها  جمعمتاع بأكاله سياسيا، واقعمتصقاديا، واجعمتااعيقا،  

وقا يكون للرأي التام علقى اجملعمتاقع   .  املوحاا يسنا القرار السياسي أو يتيقه أو مينته

تأثريا  كبرية اقعمتصادية يف توجها  الناس وسلوكهم مثل املقاطتة لبضقائع متينقة   

 .أو االضراب و االععمتصام أو الالمبااله يف التال

 :عمتالية ودهكذا ميكننا احلايث على ان الرأي التام لق  الوظائ  ال

ودهقي وظيفقة تققوم بعمتتزيقز العمتوجهقا  التامقة يف اجملعمتاقع ويف        :  الوظيفة العمتتزيزيقة  -أ

 .الغالب ما تكون اسنادية للنظام احلاكم

ودهي وظيفقة  :  الوظيفة املتيقة -ب

يقوم اجلاهور فيها بقاور سقليب   

 جنازات الشهداء نموذج للتعبير عن الرأي العام
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 .مما يتي  آرا  اجملعمتاع واحلكومة

ملواق  الرافضة من قبقل أفقراد اجملعمتاقع وفيهقا     ودهي تقوم بنا   على ا:  تةانالوظيفة امل -جق

 .ميعمتنتون عن األدا  اجملعمتاتي

فالرأي التام يظهر لصنااع القرار توجها  اجلااعقا  يف اجملعمتاقع   :  الوظيفة الكاشفة -د

 .وتترب عن مصاحلهم

يقوم الرأي التام بوظيفة دهامة دهي أشبه بوظيفة القاضي القذي  :  الوظيفة العمتقايرية -دهق

 .صناع القرار وعلى قراراتهم لكم على

بقان القرأي التقام يقزود نظقام السقلطة        Avery Leisersonولاجج افريي ليسرسون 

وصنع السياسة بعمتاعيم عام، ويظهر مصقاحل اجلااعقا ، والقرأي التقام عامقل يف ققارة       

ومن خقالل دهقذه الوظقائ  فإنقه يقرى بقان       . إصاار األفراد األحكام على صناع السياسة

  :ي التام على صناعة السياسة التامة يرتكز على ما يليتأثري الرأ

تصورا  ُصنااع السياسة حقول سياسقة أو قضقية مقرتحقة فياقا إذا كقان اجلاهقور         - 1

سينظر إليها باععمتباردها ضرورة؟  أو سيعمتغاضى عنها؟  أو دهل سعمتكون مثرية للجقال؟   

صقناع  أو دهل سعمتكون غري شقتبية بشقكل غقامر؟  أو إىل أي مقاى سقيقود وعقي       

 السياسة الجتادها  اجلاهور إىل تتايال  يف السياسا ؟

تقايرا  ُصنااع السياسة أو توقتقاتهم للعمتحقوال  أو القعمتغريا  القيت تطقرأ علقى القرأي         - 2

التام، والقيت ميكقن  ان تنقعمتج فياقا إذا مت يقيق  األحقااث املراتبقة مقن قبقل صقناع           

  بطقرق متينقة ويف وققت حمقاد     السياسة وذلك إذا ما مت عرضهم للقضايا أو للقرارا

ومت تقاميها عن طري  أشااص ذوي دهيبة أو سقلطة، والقيت قعقامت بطقرق أو وسقائل      

 .أوصى بها خربا  الرأي التام أو خربا  التالقا  التامة

واالجتادها  اليت يتعمتنقها غالبية  خالقيةقبول ُصنااع السياسة للاتايري القانونية واأل - 3

من اجلاهور  أو مشاركعمتهم بها  أو على األقل عاد أساسي

(14)

. 

 :الرأي التامووسائل اإلعالم 

ان  Richard Fagenد فاجن ريعمتشارأوض  

وسائل اإلعقالم ُتسقعمتاام يف احليقاة السياسقية     

 :بأحا الطرق العمتالية

من دهو مهقم ومقا دهقو     انتسعمتاام كالشر لبي -1

مهم وما الذي يسعمتح  ان يكون خربا، أولقه  

 .صلة سياسية

 .م كأداة لعمتحريك الرأي التامتسعمتاا -2

تسعمتاام كاصار متلومقا  ألولئقك القذين     -3

لققققققايهم خطققققققط أو مشققققققكال  أو   

طاوحا 

(15)

 . 
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وتتقين  .  ياولوجيقة السقائاة فيقه   وتعمتس  وسقائل اإلعقالم يف كقل جمعمتاقع مقع اإل     

نظام عقيقاة يشقرل ويسقواغ نظامقا، سياسقيا،      " Waltzerياولوجية حسب رأي والعمتزر اإل

مققا سققوا  أكققان قائاققا، أو مقرتحققا،، ويققوّفر دهققذا النظققام اسققرتاتيجية   مفضققال، جملعمتاققع 

" لعمتحقيقها( برامج)ملسسية  رتيبا تو( عاليا )

(16)

 . 

وعلى سبيل املثال فان ملكية وسقائل اإلعقالم يف   

الواليا  املعمتحاة تعمتاثل طبيتعمتها لسيطرة احعمتكاريقة،  

ولققذا فإنهققا تققاافع عققن الرأمساليققة وعققن أي قضققية مققن  

 إلعققاادوجنققا ان وسققائل اإلعققالم مسققعمتتاة .  دهاقضققايا

. اجلاهور الععمتنقاق القرأي القذي ينسقجم مقع أيقالوجيعمتها      

فقققا .  ونفققس التاليققة جتققري يف مجيققع اجملعمتاتققا    

كانققت العمتجربققة الناصققرية يف مصققر مثققاال، للققاور الققذي 

 األيالوجيققةتلتبققه وسققائل اإلعققالم يف الققافاع عققن     

 األيالوجيققةظلققت ويف ليبيققا .  الناصققرية وتققاعياها 

 -واملتروفققة بالنظريققة التامليققة الثالثققة  -السققائاة دهنققا  

حعمتقى عقام    تسيطر  عاليا، علقى مجيقع منقاحي احليقاة    

حيققث مت الرتاجققع عنهققا قلققيال قلققيال بتققا الغققزو   2224

، وجنقا  2223األمريكي الربيطاني للتقراق يف مقارس   

 األيالوجيةان وسائل اإلعالم يف ذلك اجملعمتاع تنسجم مع 

 :ئاة وتترب عنها، ودهي تقوم باملهاا  العمتاليةالسا

  .تضع األولويا  للجاهور -1

 .ير  الرأي التام -2

 .توفر هلم املصادر األساسية للاطط واملشكال  والطاوحا  -3

 جمال عبدالناصر
قائد امتلك قوة ساحرة في  

 التأثير على الرأي العام
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دهذا وجيار اإلشارة إلي انه على الرغم من وجود تشابه يف الاور الذي تلتبقه وسقائل   

ذلقك ان  .  النامية، إال انه يوجا اخعمتالف جقودهري بينهاقا  اإلعالم يف الاول املعمتقامة والاول 

القضقايا القيت    إثارةوسائل اإلعالم يف الاول النامية تقوم باعم احلكومة وتتال على 

يعمتاا احلكومة إىل إبرازدها، لعمتكون ضان أولويا  اجلاهقور، أمقا وسقائل اإلعقالم يف     

.  غض النظر عن رضا احلكومة أم الالاول املعمتقامة فإنها تثري القضايا اليت تهم اجلاهور ب

 إثقارة والواليا  املعمتحاة خري مثال على ذلقك، حيقث لتبقت وسقائل اإلعقالم دورا، دهامقا، يف       

قضققية ووترجيققت الققيت أسقققطت الققرئيس نيكسققون وكققذلك دور وسققائل اإلعققالم    

  .األمريكية يف حرب فيعمتنام

 

 :الرأي التام يفتأثري وسائل اإلعالم 

 Bernard Berelsonبريلسقون   برنقارد يقارس  " التصال والرأي التاما"يف مقالة بتنوان 

ويقرتل املتادلة العمتالية ملناقشة تأثريا  وسقائل  .  تأثريا  وسائل اإلعالم على الرأي التام

 :اإلعالم

بتض أنواع االتصال جتذب انعمتباه بتض الناس، لبتض أنواع القضايا، يت بتقض  "

"نواع مقن العمتأثيقرا أنواع من الظروف، ويكون هلا بتض األ

(17)

 . 

 سققة جماوعققا  مققن  أو"ويققرى بريلسققون ان دهققذه املتادلققة ُتظهققر  سققة عوامققل 

( املعمتغياقرا  )املرتبطة بتاليا  االتصال، وان التالقة املعمتبادلة بني دهقذه التوامقل   " التوامل

متثل جودهر النظرية يف دهذا اجملال 

(18)

 . 

الشقروط القيت تفرضقها دهقذه      إليضقال  ويشرل الطرق اليت تتاقل بهقا دهقذه التوامقل    

 .  التوامل االتصالية يف العمتأثري على الرأي التقام

 دهققوو: أنققواع االتصققال - 1

يققرى بأنققه كلاققا تققزداد 

الطبيتققققة الشاصققققية  

لوسققائل االتصققال تققزداد  

، اآلرا فتاليعمتها يف يويل 

الشاصقانية  "فتظم حجم 

Personalism " يف التاققل

 اناالتصالي من املفقرتض  

فتاليققة أكثققر،    لققق 

آرا  األفققققراد يققققعمتم   النو

تشققققكيلها يف سققققياق 

روابط اجعمتااعية رمسيقة  

أو غري رمسيقة، تشقكل   
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 .رفاقه ومجاععمته املفضلة عامال، حافزا، دهاما، آرا احلاجة إىل انسجام آرا  الفرد مع 

مقارنققة بوسققائل االتصققال الرمسيققة فققان التالقققا   "وكاققا يققرى الزرسققفيلا ورفاقققه 

 النو.  أعظقم ( امعمتقااداتها )الن تغطيعمتهقا  :  أكثر نفقوذا، لسببني نياتهاإمكاالشاصية 

  ".هلا بتض امليزا  السيكولوجية ااحمادة واليت تفوق الوسائل الرمسية

فاالتصاال  الشاصية أكثر انطالقا، وغري مقصودة باملقارنة بالوسائل الرمسيقة،   

مرغوبقة أكثقر    مبكافقآ   تقزود الشقا    انفهي مرنة يف مواجهة املقاومة، وميكنها 

للرأي، وتقوفر لقه االععمتاقاد والثققة مبصقار محقيم، وميكنهقا ان تقنقع بقاون           انلنذع

ويرى بريلسون انه بنا  على دهذا العمتصور فان فتالية الراديقو أكثقر مقن اجلريقاة     . انذعإ

وتقأثري  . أكثقر ممقا تفتقل اجلريقاة     إليقك فقالراديو يعمتحقاث   ".  يةانشاصق "ألنه أكثقر  

تصالية املعمتاصصة أكثر تأثريا، على تغري الرأي من الوسقيلة االتصقالية غقري    الوسيلة اال

، فاجمللة املعمتاصصة أكثر ثقة من اجمللة التامة اليت ختاطقب مجيقع   (التامة)املعمتاصصة 

دهذا وفياا يعمتتل  مبضاون وسائل اإلعالم، فان العمتقارير عن األحقااث ميكنهقا   .  الناس

ن العمتتليققا  وآرا  كعمتقاب األعاقاة واملتلققني     ان تلثر على تغقيري التققول، أكثقر مق    

وكذلك فقان املضقاون التقاطفي لوسقائل اإلعقالم أكثقر فتاليقة يف تغقيري اآلرا  مقن          

املضاون التقالني 

(19)

 . 

وميكققن القققول ان االتصققال عققرب اإلنرتنققت اآلن لققق  أكققرب قققوة يف العمتققأثري      

املواقع الصحفية مثقل   أحا المعمتالكه عناصر الشاصانية، فياكنك ان تاخل اآلن إىل

فعمتقرأ تقريرا صقحفيا وتشقادها صقوره الفيلايقة املعمتحركقة       -مثال،–لوس اجنلوس تاميز 

ينققل احلقاث    وتساع صو  املراسل الصحفي ودهقو 

 .من موقته

ان نوعيققة القضققايا عامققل مققن :أنققواع القضققايا - 2

التوامل امللثرة يف فتالية االتصقال يف تقأثريه علقى    

بان القضقايا املرتبطقة مبصقاحل    الرأي التام وال شك 

الناس وادهعمتااماتهم أكثر تأثريا، من غريدها، وكلاا 

كانققت القضققايا جايققة وحيويققة كلاققا كققان  

 .العمتفاعل متها لعمتاا إىل نضج يف اختاذ القرار

يرى بريلسون بان فتالية االتصقاال  يف العمتقأثري   

/ علققى الققرأي التققام ختعمتلقق  بققاخعمتالف القضققايا     

ون االتصققال أكثققر املوضققوعا ، ويكققون مضققا 

تأثريا، على الرأي التام إذا كانقت القضقايا جايقاة    

وغري ُمتادة، وكذلك يكون تأثري االتصقال علقى   
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الرأي التام أكثر فاعلية يف القضايا اهلامشية من سقرعة تقأثريه يف القضقايا احليويقة،     

أكثقر  ومن ااحمعمتال ان يكون تأثري االتصاال  يف العمتأثري على اآلرا  حول الشاصقيا ،  

. فتالية من تأثريدها على اآلرا  حول القضايا

(22)

  

.   عمتل  تأثري وسائل اإلعالم على الرأي التام بقاخعمتالف نوعيقا  النقاس   :أنواع الناس  - 3

إذ ان العمتأثري املباشر لوسائل اإلعالم على الرأي التام ميكن ممارسعمته على جز  فقط 

فة، وانه كلاا كان اقعمتناع الناس من اجلاهور الذي يعمتترض لوسائل اإلعالم املاعمتل

قويا، بقضية ما، يصب  صتبا، علقى وسقائل اإلعقالم تغقيري اآلرا ، وكلاقا كقان       

تققوم وسقائل    الناس أقل مترفقة باملوضقوع، كلاقا كانقت الفرصقة أكقرب يف أن      

.غيري اآلرا تاإلعالم بالعمتأثري 

(21)

 

لناس وخصوصا، من حيث وال شك  ان دهنا  جماوعة من املعمتغريا  اليت تلثر على آرا  ا

ثقافعمتهم، ودرجة اقعمتناعهم، ومتقرفعمتهم بالقضقية، ومسقعمتوادهم االقعمتصقادي واالجعمتاقاعي،      

  .وشاصية الفرد وتنشئعمته االجعمتااعية

ويرى بريلسون ان فتالية االتصقال يف العمتقأثري علقى    : أنواع الظروف ااحميطة باالتصال - 4

علقى تغقيري    فعمتأثري االتصال. بهاالرأي التام تعمتنوع باخعمتالف طبيتة الظروف ااحميطة 

الرأي يف ظرف يكون فيه احعمتكقار االتصقال أعظقم مقن تقأثريه يف ظقروف تنقافس        

 .  االتصال

يتين نسقبة توزيقع    -من خالل منافسة وسائل اإلعالم-كذلك فان ما يترف بالعمتوازن 

دهاوا أو وا أو يشقا أاملضاون لوسائل اإلعالم املناوع مما ميكّن املعمتابتني لقضية ما ان يقر

وعلقى كقل حقال فعمتقأثري وسقائل      .  يساتوا وجها  نظر رتعمتلفة بقار معمتساو ومتققول 

ذ على القضية مقن  ااالتصال على الرأي التام دهو وظيفة تعمتاثل بارجة املنافسة لالسعمتحو

 .خالل وسائل اإلعالم

ومن شروط الظروف امللثرة على تغيري الرأي دهي قصاية العمتترض لوسقائل االتصقال    

 .ايعمتها أو عام قص

ويرى بريلسون ان دهنا  بتض امللشرا  القيت تقال علقى ان العمتاتقرض غقري القصقاي       

للقرا ة أو االسعمتااع أكثر فتالية يف تغيري اآلرا  من العمتترض القصاي أو املاروس 

(22)

 . 

يقرى بريلسقون    :أنواع العمتأثريا  - 5

ان دهنقققا  عقققاة أنقققواع مقققن 

.  العمتققأثريا  علققى الققرأي التققام

ر البقققا مقققن ويف دهقققذا اإلطقققا

العمتفريقق  بققني تققأثري وسققائل  

اإلعالم على اععمتنقاق بتقض   

اآلرا  أكثقققر مقققن غريدهقققا،   

وتأثريدهقا علققى اععمتنققاق اآلرا   
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فوسقائل اإلعقالم هلقا تقأثري كقبري يف أنعمتقاا ادهعمتاقام        .  السياسية بشقكل شقامل  

بالشلون التامة اليت تهقم اجلاهقور، وذلقك عقن طريق  اسقعمتاعا  انعمتبقاه النقاس هلقا          

لاا زاد تركيز وسائل اإلعالم علقى القضقية السياسقية، كلاقا     باسعمتارار، فك

 .قلَّ عام اختاذ اجلاهور قرارا، بشانها

بغري قصا  -ن تقوم وسائل اإلعالم أوميكن  

 :بعمتحفيز الالمباالة السياسية عن طريقني -

ذبيقققة وسقققهولة الوصقققول إىل املقققواد    ان جأإذ  -أ 

الرتفيهيققة وتنققوع مضققامني وسققائل اإلعققالم  

ن تقلقل االدهعمتاقام السياسقي عنقا     أها ميكن

 .بتض اجلااعا 

ان تضققققايم، وتنققققوع، وتتقيققققا القضققققايا  -ب

يترفهققا  انالققيت مققن املفققرتض    - السياسققية

. ن تققلدي إىل الالمبققاالةأميكنهققا  -املققواطن

وكذلك جيقب العمتفريق  بقني تقأثري وسقائل      

اإلعالم من حيث الزمن فهنا  تأثريا  قصقرية  

 .ألجلاألجل وتأثريا  طويلة ا

ومققن السققهل تعمتبققع مققا ُيحاثققه تققأثري وسققائل  

من العمتغيريا  اليت تطقرأ علقى اجتادهقا  القرأي التقام، والقيت        -على املاى القصري  -اإلعالم 

نعمتابهنا عن تأثريا  وسقائل اإلعقالم علقى املقاى الطويقل، والقيت تكقون        اجيب أاّل يول 

م علققى انعمتبققاه اجلاهققور وعلققى سققبيل املثققال، تققلثر األفققال. مراوغقققة، وخفيققة ومتااققرة

السياسي، على املاى الطويل، بعمتقوية الققيم األساسقية، ةيقث يققررون فياقا بتقا أي       

  .القضايا السياسية اليت  عمتارونها، والعمتأثري بتيا وغري مباشر ولكنه موجود وفاعل

وتلثر وسائل اإلعالم على الرأي التام على املاى الطويل، وذلقك بعمتققايم جماوعقة    

لاصطلحا  الرئيسية السياسية ذا  الطابع التاطفي، واليت تصقب  مقبولقة   تتريفا  ل

 .من خالل نق  يف وجود يٍا مالئم ملثل دهذه املصطلحا 

وبالنسبة لعمتأثريا  وسائل اإلعالم قصرية املاى، فان العمتأثري على الرأي التقام يشقال   

عققادة يققول اآلرا  مققن موققق  أو اجتققاه     

ري بعمتتزيقز  سابقني، وغالبقا، مقا يقعمتم العمتقأث    

 .اآلرا  أو تنشيطها

ووسائل اإلعالم فتاالة جاا، يف تزويقا  

املناصققرين لفكققرة مققا، بققاآلرا  املتققززة   

لالخقققعمتالف والعمتربيقققر القققذي لعمتاجونقققه  

مروان البرغوثل قائد شربل امتلك 
 قوة للتأثير فى الرأي الرام أثناء 

 2222انتفاضة األقصى
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 .للحفاظ على موقفهم ودهذا يتين تتزيز موقفهم

.  وكققذلك فإنهققا فتاالققة يف إظهققار مواققق  النققاس الكامنققة ودهققذا يتققين تنشققيطها 

فقان وسقائل اإلعقالم فتاالقة يف بنقا  قضقايا سياسقية  لقاى مجهوردهقا،          وأكثر من دهقذا  

 ودهكذا فان وسائل 

 

اإلعققالم تقققوم بعمتجهيققز املسققرل السياسققي للاناقشققة ودهنققا  بتققض الققاالئل بققان   

املناقشا  اخلاصة حول املسائل السياسية تأخذ مالحمها من تقايم وسائل اإلعالم لعمتلقك  

دهذه أقام و"   ع اخلطوط اليت ياددها وسائل اإلعالمسجام ماناملسائل، فالناس يعمتحاثون ب

مقولة متت بصلة وثيقة إىل نظرية وضع األجناه، وا ينعمتبه إليها التايقا مقن البقاحثني    

1948مع  أنها نشر  عام  
 (23)

  

وكذلك ال با من العمتوضي  بان تأثري وسائل اإلعالم على اجلاهور ال يكون تابتقا،  

ملعمتصل أو مضاون االتصال، ذلك ان املواق  املسبقة للققارئ أو  مباشرة ومعمتوافقا، مع قصا ا

املسعمتاع هلا صلعمتها التايقة باملوق  وميكن  ان تتال أو تقق  حقاجزا، أو تُتقاال العمتقأِثري     

 .ن تقوم باحااث تأثري مامارهأاملقصود أو 

 

 

 وسائل اإلعالم والرأي التام الاولي 

ام، دهو حقل يزاوا بني تتّلقم املتلومقا    بان الرأي الت Leo Bogartيرى ليو بوجار  

ولقذا  .  وال شك بان تتّلم املتلومقا  دهقو جانقب أساسقي يف القرأي التقام      .  والسلو  الظادهر

فحيناا نعمتتامل مع الرأي التام الاولي، والذي يتين الرأي التام بني األمم عرب حاود الاول، 

وذلقك  .  ل القرأي التقام  فإننا نركز على دور وسائل اإلعالم كأداة أساسية يف تشقكي 
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الن وسائل اإلعقالم ميكنهقا ان   

تنفذ إلقي مجقادهري رتعمتلفقة عقرب     

نها تبقثا  حاود قومية رتعمتلفة، وأل

.  املتلومققا  الققيت تتلققم اجلاهققور  

ولكققن ال ميكققن  ان تكققون   

وسائل اإلعقالم فتالقة بشقكل    

كاف خلل  رأي عام دولي وذلقك  

الن دهنا  التايا من  احلواجز اليت 

ئل االتصقققال تقققق  أمقققام وسقققا 

اجلاققادهريي الاوليققة، وحسققب مققا 

يرى ليو بوجار  فان دهذه احلواجز 

 :تنبع من

 .  حاجز اللغة -أ 

االخعمتالفقققققا  يف املتقققققايري   -ب 

بالنسققبة لكققل جمعمتاققع   

فتلققى سققبيل املثققال فققان    

 .الرموز ال ميكن متييزدها بنفس الطريقة يف اجملعمتاتا  املاعمتلفة

اود الوطنيققة مققرتبط مبجاوعققة مققن التوامققل  ان توزيققع وسققائل اإلعققالم عققرب احلقق  - ج

 .السياسية وغري السياسية مثل املتاا ، بط  املواصال ، صتوبة نقل املطبوعا 

  .االخعمتالفا  يف الذوق واالدهعمتااما  الشتبية للثقافا  املاعمتلفة -د

تعمتجقه  وثم دهنا  عوامل ترتبط بنظام وسائل اإلعالم ذاتقه إذ ان لقه قيقوده الذاتيقة،     

أو  عالم يف مجيع األقطقار إىل تكقريس نفسقها للرتفيقه أكثقر مقن اإلعقالم       وسائل اإل

ودهي متيل إلي ان تكون أبوية الناط يف توجهها، وحمافظة يف عالقعمتهقا مقع   .  العمتثقي 

بنا  السلطة الوطنية

(24)

. 

.  وسعمتحاا خصائ  وسائل اإلعقالم الوطنيقة مقن فتاليعمتهقا يف أنعمتقاا رأي عقام دولقي       

ترشقانا اخلقربة   .  ترفيهي أكثر من كونه إعالمي أو سياسي فاضاون وسائل اإلعالم

بوسائل اإلعالم  بأنهقا ترمقي إىل  قضقا  الوققت والعمتسقلية أكثقر مقن كونهقا للعمتتلقيم          

 .والعمتنوير
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فاضققاون وسققائل اإلعققالم يفققرض نفسققه خللقق  رأي عققام، أكثققر مققن رغبعمتققه يف 

 .تأسيس مرجع عام مفهوم

 

عنقاما ننظقر إىل دوردهقا يف كقل جمعمتاقع       وتعمتض  طبيتة وسائل اإلعالم األبويقة 

 .  على حاة

فوسائل .  ففي كل بلا تنظر وسائل اإلعالم إىل التاا من خالل وجهة نظر وطنية

ودهقذا ممقا سقيتي  عاقل     .  ة على االدهعمتااما  والشاصيا  ااحمليقة واإلعالم ُتركّز بق

 .وسائل اإلعالم خلل  رأي عام دولي

م تتكس بنيقة السقلطة للقاول، سقوا  أكانقت      دهذا اإلضافة  إىل ان وسائل اإلعال

فوسقائل اإلعقالم متيقل الن    .  تلك الوسائل يت السقيطرة الرمسيقة أو القطقاع اخلقاص    

ودهذا يوارث وسائل اإلعالم طابع .  تكون أصوا  ترمي إىل االنسجام والعمتناغم يف بلاانها

 .ااحمافظة مما يتزز توجهها  و ضي  األف 

 

  عمتاف  احلر للاتلوما الرأي التام الاولي وال

وقا يقول قائل دهل من سبيل إىل ختطي دهذه التوائ ؟ دهل ميكن  ان يصب  معمتاحقا،  

لوسائل االتصال اجلاادهريي الاولية التال على خلق  رأي عقام دولقي؟  وخصوصقا، اننقا      

نالح  مع بااية العمتستينا  الاور الكبري القذي تلتبقه األقاقار الصقناعية يف توصقيل      

ا  العمتلفزيون اخلطي، وعرب العمتلفزيونا  املباشرة واليت نقلقت كاقا حقاث    اآلرا  عرب قنو

يف اخلليج أثنا  احلرب التراقية األمريكية ان دهذا مطرول وال با من مناقشعمته من زاويقة  

أثققار  ادهعمتاققام االتصققاليني وخاصققة يف دول التققاا الثالققث والققذين تبنققت وجهققة نظققردهم 

اليقققون

سققك

و 

وخصقق

وصقققا، 

يف 

نهايققة 

السبت

ينققا  

ويف 

عققققا 

االثاققق

ينا  ن

والذي 
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 .طرل بقوة من أجل البحث عن؟ نظام  جايا لنعالم

لقا كانت قضية حرية تاف  املتلوما  من أولويا  أجناة اليونسكو، وقا أثقار   

 .فكرة حرية العمتاف  رتاوف الكثري من خربا   اليونسكو

عقا، يف  وكاا أشار حماا املصقاودي بقان حريقة تقاف  املتلومقا  تلتقب دورا، رتاد      

التالقا  الاولية، وذلك كوسائل لالتصقال بقني الشقتوب وكقأداة للعمتفقادهم واملترفقة       

 .املشرتكة بني الشتوب مما يسهم يف خل  رأي عام دولي

ولكققن تكاققن املشققكلة يف سققيطرة الققاول املعمتقامققة علققي صققناعة املتلومققا  

وةيث أصبحت الاول النامية جمرد مسعمتهلكة هلا 

(25)

. 

اهلقاف األساسقي للنظقام    " ان  Thomas L. McPhail  كفيقل    م. ويقرى تومقاس ل  

اإلعالمي التاملي اجلايا دهو إعادة بنا  نظام إعالمقي بأولويقا  جايقاة تسقاعا القاول      

النامية على يقي  تغريا  أكرب يف أنظاعمتها اإلعالمية، واملتلوماتيقة، واالقعمتصقادية،   

ظقر إىل النظقام اإلعالمقي التقاملي     فقا كانت القاول الناميقة تن  . والثقافية، والسياسية

الساب  على انه من رتلفقا  املرحلقة االسقعمتتاارية وال يهقعمتم إال بقالقيم العمتجاريقة وققيم        

ويف املقابل رفضت احلكوما  الغربية وملسسا  األخبار بقوة مثقل دهقذه   . السوق فقط

اخلطط باعوى  أنها تساعا على زيادة العمتاخل يف شلون الصقحافة وبالعمتقالي ختفقيض    

أسهم السوق وحص  الفائاة

(33)

 ". 

نكار بالاور الذي لتبعمته بأنه ليس دهنا  جمال لن: Alwin Bruckوالح  الوين بر  

وسائل اإلعالم يف الاول الصناعية يف قطاع االتصال الاولي، ودهذا ال ينطبقق  فحسقققب  

ققق   على مصادر األخبار واملتلوما ، بل كذلققك على املتلومقققا  األساسقية علقى تاف   
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االتصال عرب احلاود 

(26)

. 

 :ان دهذا االجتاه يف حرية تاف  املتلوما  سيتي  بنا  رأي عام دولي لسببني

 .املتلوما  ليست أداة سرية لعمتحقي  العمتفادهم املعمتبادل وتبادل املترفة بني األمم الن - 1

ىل طلب زيادة الشك عنا الاول النامية من عالية حرية تاف  املتلوما ، مما حاادها إ - 2

نظام عاملي جايا لنعالم والذي يطالقب بعمتقوازن يف انعمتققال املتلومقا  بقني القاول       

  .الصناعية والاول النامية

بعمتأسقيس تقوازن جايقا وتبقادل أعظقم يف       1977وطالب تصري  اليونسقكو عقام   

ورأي العمتصقري  انقه مقن الضقروري تصقحي  تقاف  املتلومقا  كايقا،         ... تاف  املتلوما 

 الاول النامية وإىل ان يعمتم يقي  ذلك فان القلق  يقزداد حقول بقزوغ رأي     ونوعيا، من وإىل

عام دولي مسعمتنري، وسيظل الشك قائاا، أكثقر يف ظقل النظقام القاولي اجلايقا الققائم       

 .على سيطرة الواليا  املعمتحاة املطلقة على التاا واتصاالته

 

 : الرأي التامقياس 

بقه الفالسقفة منقذ    انعمتظادهرة متاصرة، فقا االدهعمتاام بالعمتاترف على الرأي التام ليس 

واحقاا،   Hobesوكان دهوبز .  أرسطو إىل أدهاية دهذه  الظادهرة يف تاعيم أنظاة احلكم

من الفالسفة القذين عقربوا عقن أدهايقة القرأي التقام إذ أععمتقرب انقه لكقم التقاا، وأمقا            

تامبل علقى ان  عرب وليام   1671ميلك التاا، ويف عام . باسكال فقا رأى ان الرأي التام

الرأي التام دهو قاعاة كل حكم وأساسقه، وان كل حكومة تضت  أو تقوى مبقاار 

قوة شتبية احلاكم يف أوسقاط الرأي التققام  زيادة نقصان أو 

(27)

.  

 اإلرادةإعقالن   إنكاقا  " "الجعمتاقاعي  التققا  " أوض  جان جقا  روسقو يف كعمتقاب    

و فالرأي التام ده القانون،التامة يعمتم بوساطة 

ذلققك النققوع مققن القققانون الققذي يتققا الرقيققب 

بقل دهقو    الشقتب، وليسقت طبيتقة   ...منفذه،

الرأي التقام القذي لقاد املعمتقع املفضقلة لقاى       

فأصلحوا ما اعقواا مقن   .  مجيع شتوب التاا

آرا  النققاس تنصققل  متققايريدهم اخللقيققة مققن 

اإلنسان لب دائاا مقا دهقو    إن  .نفسهاتلقا  

اخلطقأ   أنبيا :  مجيل أو ما جيا انه كذلك

ومن ثم فهذا دهقو   :احلكمإمنا لاث يف دهذا 

ن مققن لكققم علققى ، إمققا جيققب تنظياققه

ومن  الشرف،لكم على  املتايري األخالقية

لكم على الشرف جيقا قانونقه يف القرأي    

"التام

(28)

ن التشقرين بقا    ويف مطلقع الققر   .
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عيقة فققا توجهقت    عمتااية واالجاالدهعمتاام بقالرأي التقام لقه دوافتقه السياسقية واالقعمتصقاد      

الاعاية السياسية واإلعالن العمتجاري إىل الرأي التام حماولقة اسقعمتقطابه بهقاف العمتسقوي      

وعنيققت الاراسققا  النفسققية  واألفكققار،السياسققي والعمتسققوي  العمتجققاري ولرتويققج اآلرا  

 .االجعمتااعياالجعمتااعية بالسلو  

لتام عاة عوامل مقن  وقا أسهم يف تطور البحوث والاراسا  اإلعالمية املهعمتاة بالرأي ا

 :بينها 

اتساع السوق ودخول اإلعالن كتامل اقعمتصادي يف ترويج السلع مما حاا بقاملتلنني   - 1

 .إعالناتهماحلرص على مترفة فاعلية 

ازددهار الاعاية السياسية املرافقة للحربني التامليعمتني األوىل والثانية وإنشقا  مراكقز    - 2

 .أةاث خاصة باراسة الاعاية

 .املعمتحاةا  مراكز دراسة اسعمتطالعا  الرأي وخاصة يف الواليا  إنش - 3

راسققا  دممققا اسققعمتاعى  االنعمتاققاباسققعمتااام وسققائل اإلعققالم املاعمتلفققة يف احلاققال   - 4

 .االنعمتاابلعمتحليل تلك احلاال  

العمتقام يف جماال  منادهج البحث وطرق مجع البيانا  وفرزدها ويليلها  - 5

(29)

. 

القرن أسلوب اسعمتطالع الرأي التام كوسيلة للعمتتقرف علقى   ولذا فقا ساد خالل دهذا 

 االنعمتاابقا ، خقارا  ( القرأي التقام   ) بالعمتتري  به "وله وظيفة تعمتاثل  .ماالرأي حول قضية 

ه ميلي عليهم أنوليس متنى ذلك  .حسابا،الفرصة للاسلولني لكي لسبوا له  وإتاحة

 التامقة، هم اخلقاص باملصقلحة   يعمتصرفوا وفق  إحساسق   نأفهم أحرار متاما، يف  سلوكهققم،

" ألحاونعمتائج االسعمتطالع ال متن  تفويضا، 

(32)

.  

ال تفرض علقى املسقلولني أيقة     أنها“ واالسعمتطالعا  كاا يلكا سعمتوتزل وجريان 

فققا وضقتت ونظاقت يف سقبيل تققايم متلومقا  إىل النقاس مجيتقا،،         . خطة كانقت 

بيقاتها علقى أحقااث السقاعة    ووظيفعمتها دهي املترفة واملالحظة، ويف حاود ما تنصب تط

وتكش  لنفسها وجلايع الناس عقن أحقا التوامقل املاثلقة يف سقري الققوى السياسقية،        

ميكنهقققققققا ان تعمتاخققققققققل يف 

القققرارا ، كتنصر بني عناصر 

أخقققرى، لكقققي تيساقققر سقققبيل   

ر الشكل ووقبل ان يعمتبل". التال

احلالي السقعمتطالعا  القرأي التقام    

فقا كانت دهنا  عاة أشقكال  

العمتتقرف علقى القرأي التقام      احماولة

 .ومن بينها

العمتقققارير اإلداريققة واقرتاعققا     -أ 

وتعمتاثقققل برغبقققة :  العمتجربقققة
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ذدهان النقاس واالطقالع علقى عقليقاتهم، وسقوا       أاحلكوما  يف مترفة ما ياور يف 

 .أكان دهذا االطالع كان من خالل رتربين للاولة أو تقارير إدارية

كوسيلة فنية للعمتتايم، وأضقحت دهقذه   ( ة املاثالةالتين)انعمتشار الطريقة العمتاثيلية  -ب 

الطريقة مقبولة علايا، منذ نهاية القرن العمتاسقع عشقر، وذلقك بالقيقام باراسقا  يف      

نعمتاا الصقناعي والزراعقي وغريدهقا ممقا يقوفر      جماال  رتعمتلفة تعمتتل  بالسكان واإل

 .نعمتائج تاعم احلياة االجعمتااعية واالقعمتصادية

باراسة تققاير املواقق  القيت    " زنابيكي"و " توماس"باأ  1918منذ عام : قياس املواق  - ج

دهي العمتصقرفا  ااحمسوسقة عنقا النقاس وابعمتكقر  وسقائل فنيقة جايقاة للعمتحليقل          

 .وخاصة مع انعمتشار الطريقة العمتجريبية يف علم االجعمتااع وعلم النفس االجعمتااعي

م ولكقن  كانت دراسا  السوق دهي اسعمتطالعا  حقيقية للرأي التا: دراسا  السوق -د 

ولكقن طبيتقة   .  الفرق بينهاا دهو ان دراسا  السوق ذا  نعمتائج سرية ودهاف جتقاري 

البحث بينهاا معمتشابهة 

(31)

.  

 

 :أدهااف قياس الرأي التام

تسعمتاام وسائل اإلعالم واحلكوما  وخصوصا، يف اجملعمتاتا  الغربية اسقعمتفعمتا ا   

ولق  قيقاس القرأي التقام    .  الرأي التام كأدوا  قياس كاية لعمتوزيع الرأي يف اجملعمتاع

مجلة أدهااف فان حيقث قوتقه ميكقن مترفقة درجقة العمتأييقا واملتارضقة واحلياديقة يف         

قضايا حمادة ومن حيث العمتوزيع ميكننا مترفة أين ينعمتشر رأي عقام مقن حيقث البقتقة     

اخل، أو الرتكيبقة  .. اجلغرافية دهل ينعمتشر مثال، يف منطققة احلضقر أو الريق  أو الباديقة    

من حيث الزمن ميكننا مترفة ماى ثبقا  القرأي أو تغقريه أو اسقعمتقراره مقع      السكانية و

ومن حيث املضاون ميكننا مترفة أي اجتاه يسري فيه أفراد اجملعمتاع وما دهي .  مرور الزمن

ومقن حيقث املشقاركة    .  توجهاتهم وآرائهم يف قضية ما وما دهي املوضوعا  القيت تشقغلهم  

وققاد  دهقذه االسقعمتفعمتا ا  إىل    .  يب ورأي عام فاعلفإنه ميكننا العمتتراف على رأي عام سل

 :يالتايا من العمتتاياا  حول الرأي التام ومن دهذه العمتتاياا  ما يل

يولي عاد كبري من الناس ادهعمتااما، قليال، بالشاصيا  والقضايا السياسية حعمتى لقو   - 1

 . قامعمتها وسائل اإلعالم

 .ئل اليت يرونها تلثر بهم مباشرةيولي الناس ادهعمتااما، أكرب باملسا انمن األرج   - 2

ان جمرد زيادة كاية املتلوما  املعمتاحة للجاهقور، لقيس بالضقرورة ان تزيقا مترفقة       - 3

الناس، ومع دهذا فاقن ااحمعمتاقل ان يكقون دهقذا العمتتاقيم ال ينطبق  علقى البلقاان         

من قبل  ةلبااالنامية اليت لايها حاجة قوية للحصول على املتلوما  ودهي حاجة غري ُم

 .سائل اإلعالم فيهاو

دهنقا  عالقققة قويققة بققني املققعمتغريا  العمتتليايققة والاينيققة واجلغرافيققة واالجعمتااعيققة   - 4

 .والسياسية والترقية من جهة وبني اآلرا  اليت يتعمتنقها الناس
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مييل الناس إىل تتايل آرائهم لالنسجام مع املوق  الذي يكونون فيه  - 5

(28)

  . 

لى الواليا  املعمتحاة وبتض القاول الغربيقة إال انقه ال    وبيناا يصاق العمتتايم األول ع

ينطب  على الاول الناميققة، الن القضايا السياسية فيها تشغل بقال النقاس والن ققرارا     

وباون رجوع دهلال  إىل ملسسا  يكقم  . السياسيني وآرائهم تلثر على حياتهم مباشرة

 . تصرفاتهم السياسية

 

 :منهجية قياس الرأي التام

نعمتشقر   ار  اسعمتطالعا  الرأي التام أوال،  يف الواليا  املعمتحاة األمريكية، ثقم  نعمتشا 

بتا ذلك يف أوروبا، ولتل متها جالوب األمريكي يتعمترب املتهقا الرائقا يف اسقعمتطالعا     

الرأي يف التاا، والذي اسعمتطاع ان يلثر تأثريا، كبريا، على القاول الناطققة باإلجنليزيقة     

  .وكناا مثل بريطانيا واسرتاليا
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ن أفيليققبس دافيسققون  . ويققرى  د

املااخل الرئيسقية لاراسقة القرأي التقام     

تعمتاثل يف أربع شرائ  معمتااخلة 

(32)

. 

:  املقيققاس الكاققي لعمتوزيققع اآلرا    - 1

ويعمتاثل دهقذا النقوع باسقعمتفعمتا ا     

قياس آرا  اجلهور حول قضية ما أو 

 .جماوعة قضايا

تقصاي التالقا  الااخلية بقني آرا    - 2

راد واليت تشكل القرأي التقام   األف

 .حول قضية ما

 .وص  أو يليل الاور السياسي للرأي التام - 3

دراسة وسائل االتصال اليت تققام األفكقار القيت عليهقا تققوم اآلرا  وكقذلك دراسقة         - 4

 .اسعمتاااما  الاعائيني وغريدهم هلذه الوسائل 

فراد تلك الاراسة املشهورة ومن الاراسا  اليت قامت بعمتقصي التالقا  الااخلية بني األ

وبها توصل الباحثون الزرسفيلا ورفاققه   1942ودهايو عام أبوالية  Erieعن مقاطتة اري 

(Lazarsfeld et.al )   ،إىل نظرية تاف  املتلوما  على مرحلعمتني واليت تترضنا هلقا سقالفا

(33)

 . 

 

  اآلرا  ملترفة أسلوب اسعمتطالعا  الرأي املقياس الكاي

القرأي التقام القذي يعمتكقون مقن      "املقياس الكاي لررا  بأنه  Warnerيترف وارنر 

وكاققا يققرى ".  ردود أفتققال النققاس إىل عبققارا  حمققادة وأسققئلة يف ظققل ظققرف مقابلققة

بريلسون فان الرتكيز على القياس عادة ما يارس أسئلة مثل إىل أي حقا ينعمتشقر القرأي    

و دينية أو عرقيقة تواجقه دهقذا    املتعمتن ؟  وما دهي درجة كثافعمته؟  وأي قطاعا  جغرافية أ

الرأي؟  وما دهي أقرب اآلرا  اليت يرتبط بها؟ 

(34)

 

 .ولن نعمتترض هلا دهنا. ودهنا  دراسا  عاياة تتنى بوص  دور الرأي التام ويليله

ويف التادة يعمتم العمتترف على الرأي التام كايا، من خالل اسعمتفعمتا ا  القرأي القيت يقعمتم    

قوم بها ملسسقا  رتعمتصقة بقيقاس القرأي التقام مثقل       جراادها باخعمتيار عينا  ممثلة، وتإ

متها جالوب، وسعمتاتشي وسعمتاتشي يف الواليا  املعمتحاة، واملتهقا الفرنسقي للقرأي التقام،     

 .واملتها الربيطاني للرأي التام وغريدها

ولق  املقياس الكاي العمتترف على القرأي التقام مقن حيقث عقاد اجلاهقور وذلقك        

 :بالعمتترف على

 .ودهو رأي فيه تكون دهنا  أغلبية عادية لرأي على رأي آخر : رأي األغلبية -أ

 ودهو رأي فيه يكون العمتتبري فيه عن رأي نسبة ضئيلة من اجملعمتاع :  رأي األقلية -ب
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 .الرأي االئعمتاليف ودهو العمتتبري عن الرأي املشرت  جملاوعة من األقليا  حول قضية ما -ا

 .غامر من قبل أفراد اجملعمتاع ودهو العمتتبري عن الرأي بشكل:  الرأي اإلمجاعي -د

 Survey Researchوتتعمتاا ةوث قياس الرأي التام على أسلوب البحوث املسحية 

ودهي نوعان ةوث مسحية وصفية وأخرى يليلية 

(35)

 . 

وغالبا، ما تكون ةوث قياس القرأي التقام ةوثقا، وصقفية، إذ  أنهقا تققوم بعمتصقوير         

اجلهقور، أي  أنهقا تصق  مقا دهقو ققائم يف حلظقة         وتوثي  الظروف واالجتادها  احلالية لاى

 :إجرا  االسعمتطالعا  وتسلك ةوث قياس الرأي التام األساليب الثالث العمتالية

 .االسعمتطالعا  الربياية عن طري  اسعمتبيانا  ميألدها املسعمتجوبون ويتياونها بريايا، - 1

 .ثنياالسعمتطالعا  اهلاتفية عن طري  اإلجابة دهاتفيا، على أسئلة الباح - 2

 (.املقابلة الشاصية)االسعمتجواب  الشاصي  - 3

وكل أسلوب من دهذه األساليب له مزاياه وله عيوبقه ولعمتقاا الباحقث بتقا يايقا      

ن يقوم بعمتصايم أداة مجع البيانقا  ودهقي إعقااد    أاألسلوب الذي سيعمتبته جلاع البيانا  

امكانيقة حصقول    االسعمتبيان املناسب، الذي جيب ان يعمتسم بالاقة والوضول، ةيث يوفر

على أجوبة دقيقة ال لبس فيها 

(36)

 . 

وتصايم االسعمتبيان جيب أي يشال على مقامة مقنتة للاسقعمتجوب، وترشقاه إىل   

ن يكون ترتيب األسئلة بادئا، أسبيل مل  االسعمتبيان من خالل تتلياا  واضحة، وجيب 

اأ باملوضقوع  ن تكون األسئلة معمتعمتابتة منطقيا، فعمتبأوجيب .  باألسهل فالسهل فاألصتب

التام وتنعمتهي باخلقاص، وان يقعمتم ترتيقب األسقئلة حقول موضقوع واحقا يف جماوعقة مقع          

ن يقعمتم تصقايم األسقئلة وطباععمتهقا بشقكل مقري  يف       أكاقا جيقب   . بتضها القبتض 

ن يكون لكل سلال فراغ كقاف لنجابقة ذا    أإذ جيب .  القرا ة ويف تنسي  الصفحة
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  .ملكان من مثل دهذه األسئلةالنهايا  املفعمتوحة، وجيب العمتقليل قار ا

ن تكققون األسققئلة قصققرية، وجيققب أال تكققون األسققئلة أويفضققل بشققكل عققام 

  .مزدوجة أو حمشوة باألسئلة واملشعمتالة على أحرف التط 

 " دهل املرش  ذو شاصية جذابة وصادق يف أقواله؟"مثل 

كاا جيب جتنقب الكلاقا  املعمتحياقزة يف وضقع األسقئلة، كقذلك جيقب جتنقب         

دهقل تفضقل السقكن    " :القيادية اليت تفرض على املسعمتجوب إجابة حماده مثقل  األسئلة

 "املنفصل مثل كل الترب؟

 .ن يكون مثل أبنا  شتبهأفان قولنا مثل كل الترب يفرض على املسعمتجوب 

 :واألسئلة اليت يعمتم إعااددها قا تكون دهي أحا األنواع العمتالية أو بتضها أو مجيتها

ال رأي " "ال أواف " "أواف "أو " ال"أو " نتم"جابعمتها إغلقة واليت تكون األسئلة ذا  النهاية امل -أ 

 ".لي

 :مثل

 دهل تواف  على العمتتليم املاعمتلط يف املرحلة الثانوية؟

 نتم  -

 ال -

 ال رأي لي -

 .جابا  معمتتادةإأسئلة ذا   -ب 

 دهي ااحمطة العمتلفزيونية املفضلة لايك ما

 (.         )العمتلفزيون األردني القناة األوىل  -

 )         (.العمتلفزيون األردني القناة الثانية   -

 )         (.العمتلفزيون السوري القناة األوىل  -

 )         (.العمتلفزيون السوري القناة الثانية  -

ودهقي النقوع القذي يقرت      : األسئلة ذا  النهايا  املفعمتوحة -ج

 :فيه فرصة للابحوث للعمتتبري عن رأيه مثل

 يك يف عضوية املرأة يف جملس النواب؟ما دهو رأ -

 :أسئلة ذا  إجابة يعمتاا إىل ترتيب حسب األولويا  مثل -د

َرتِّب حسب األدهايقة التوامقل العمتاليقة القيت تقرى  أنهقا أكثقر        

 تأثريا، على يصيل الطالب التلاي يف املارسة؟

 )               (.ذكا  الطالب  -

 )                (.اجلو التائلي   -

 )               (.شرل املارس  -

 )              (.دراسة الطالب  -
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 :الرأي التام ومسعمتقبله يف دول التاا الثالث

 

يف التقا األخري من القرن التشرين، باأ  تغريا  دولية دهامة تلثر علقى جمعمتاتقا    

جقه  قو   و االدهعمتاقام ةققوق اإلنسقان والعمتو    ق دول التاا الثالث وققا بقاأ  االجتادهقا     

الاميقراطية تسري يف البيانا  دهقذه اجملعمتاتقا  اإلضقافة  إىل زيقادة العمتتلقيم وانعمتشقار       

وسائل اإلعالم اجلاادهريي والعمتوجه  و العمتتادية احلزبيقة يف كقثري مقن البلقاان، دهقذا      

كلققه مققع انعمتشققار وسققائل العمتتلققيم، وزيققادة امللسسققا  التلايققة الققيت تتنققى بالبحققث   

ة انطالعا  الرأي التام، وانعمتشار اجلاتيا  القيت تسقتى لصقي   اإلعالمي، واالدهعمتاام باسعمت

حقوق اإلنسان، دهذه كلها عوامل سوف جتتل من الرأي التام يف التاا الثالث قوة تلخقذ  

ولتل القرن القادم سوف يكون بالنسبة للتام الثالث دهو عصر القرأي التقام    انيف احلسب

 . ر على صناعة القرار ويوجههالذي فيه يصب  للجاادهري صوتها املساوع الذي يلث
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  الفصل التاشر   

 

 يف اجملعمتاتا  احلايثة الاعاية
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 حمعمتويا  الفصل التاشر

 

 يف اجملعمتاتا  احلايثة الاعاية

 ماخل 

 تتري  الاعاية

 لتاطفةالاعاية بني التقالنية وا

 الاعاية  والتلم   

 الاعاية والتقل

 الاعاية وتقسيااتها  أنواع

 من حيث نشاطاتها  يةأنواع الاعا. أ

 الاعاية من حيث مسعمتوياتها . ب

 الاعاية من حيث وظيفعمتها . ج

 الاعاية من حيث أساليبها. د

 شروط  جنال  الاعاية 

 وتأثريدها الاعاية الاولية

 املوضوعية للاعايةالشروط واالجعمتااعية  شروطال

 واإلعالن األساليب اإلقناعية للاعاية
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 الفصل التاشر 

 

 يف اجملعمتاتا  احلايثة الاعاية

 

 :ماخل

مصقطلحان يف اللغقة التربيقة فيهاقا      Advertisingواإلعالن  Propagandaالاعاية 

 .شي  من العمتااخل

يف  انحويكقققاد  قققعمتلط املصقققطل

أوسققاط املققعمتتلاني واملققثقفني والتامققة،   

نهاققا يتباققران عققن شققي   أليصققبحا وك

واحققا، فالاعايققة دهققي إعققالن واإلعققالن  

 .دعاية

ويف اللغا  األخرى  عمتل  مصطل  

الاعايققة عققن مصققطل  اإلعققالن ولكققن 

الصققلة بينهاققا قائاققة، إذ ان مصققطل     

الاعاية يكعمتسقب مشوليقة كأسقلوب    

النققاس،  اتصققالي لققاول العمتققأثري علققى   

األسقاليب   انوالاعاية واإلعالن تسعمتاام

حققققااث العمتققققأثري إنفسققققها يف حماولققققة 

 .والسيطرة على الناس

ولتققل الفققارق األساسققي يكاققن    

بينهاققا يف اهلققاف والنعمتيجققة، فققاإلعالن   

يهاف إىل تسوي  منعمتج أو فكرة ويلدي 

إىل ان يقققوم اجلاهققور باملبققادرة بتاققل   

ينسققجم مققع دهققاف املتلققن، ودهققو شققرا      

نعمتجا  أو ما يسواقه املتلن، فاإلعالن إذن دهافه جتاري ونعمتيجعمته تسوي  السقلتة املتلقن   امل

أمققا الاعايققة فققان دهققافها سياسققي أو اجعمتاققاعي أو عقائققاي، ونعمتيجعمتهققا اسققعمتاالة . عنهققا

 . املسعمتهافني وإقناعهم مبواق  وأفكار الاعائي والوقوف بصفه

عايقة باععمتباردهقا نشقاطا، سياسقيا،     ويف الصفحا  العمتاليقة سقنرّكز حقايثنا علقى الا          

 .واجعمتااعيا، وعقائايا،، وسوف نرت  اجملال للحايث عن اإلعالن يف فصل الح 
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. بايال، لكلاة الاعايقة " الربوباجاناا"يسعمتاام املعمتتلاون واملثقفون الترب كلاة         

مشقققعمت  مقققن اسقققم قسقققم تقققابع للكنيسقققة    Propagandaومصقققطل  بروباجانقققاا 

 Congregatio deودهقققو  1622ه البابقققا جرجيققوري عققام   الكاثوليكيققة أسسقق  

Propaganda Fide   ومهاة دهذا القسم املركزي توجيه وتنسي  األنشطة العمتبشقققريية

بني غري املسيحيني 

(1)

 

فقا أصقب  املصقطل  ال لاقل أي مسقا  دينيقة يف اللغقا  األجنبيقة أو يف         اآلنأما       

بية تال على أنشقطة القاعوة املسقيحية، وتقال     فكلاة العمتبشري يف التر.  اللغة التربية

وأصقبحت كلاقة الاعايقة مرتبطقة     .  كلاة الاعوة على أنشقطة القاعوة اإلسقالمية   

ومن امللفت لالنعمتبقاه ان كلاقة بروباجانقاا تسقللت إىل لغقة      .  أكثر باجلانب السياسي

، بيناقا  Propagandaاحلايث اليومي يف أوساط املعمتتلاني واملثقفني، لعمتشري إىل الاعاية 

ولتل لذلك مربراته، إذ ان األسقاليب  .  مازالوا يسعمتاامون كلاة الاعاية مرادفة، لنعالن

 .املسعمتاامة يف الاعاية واإلعالن مشرتكة كاا سنرى فياا بتا

 

 :Propagandaتتري  الاعاية 

ان مفهوم الاعاية من املفادهيم اليت ا يقعمتم االتفقاق عليهقا عنقا البقاحثني، وكانقت       

 Leslie Johnا  للاعاية تعمتفاو  وختعمتل ، وقا الحظقت ليزلققي جققون مارتن العمتتريف

Martin مصققطل  الاعايققة  ضققع للتايققا مققن العمتتريفققا ، ويظهققر ان  " ، حمقققة، بققان

العمتتريفا  معمتفقة على شقي  واحقا ودهقو     

أنها ياول العمتأثري علقى تفكقري النقاس،    

ودهنا  اتفاق عام بان الاعايقة تسقعمتهاف   

دهذه ااحماولة دهي لعمتوجيه أو عقول الناس، و

تقويقققة تفكريدهقققم، منسقققجاة مقققع    

" اخلطوط ااحمادة مسبقا، 

(2)

 . 

 Leonardويتققراف ليونققارد  دوب  

Doob حماولققة العمتققأثري :  انهققالاعايققة  بأ

على الشاصيا  والسيطرة على سقلو   

 -يف جمعمتاققع مققا يف وقققت متققني   -األفققراد 

لعمتحقيقق  أدهققااف تتعمتققرب غققري علايققة أو   

اعمتها مشكو  يف قي

(3)

 . 

 .J. A. Cوبتققا ان يقققوم بققراون 

Brown  باسقققققعمتتراض التايقققققا مقققققن

العمتتريفقققا  للاعايقققة، يققققام تتريفقققه 

 :العمتالي
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حماولة إلقناع اآلخرين يف قبول ُمتعمَتقا متني باون اعطا  أي دليل ذاتقي أو أرضقية   " 

" منطقية لقبوله سوا  أكان دهذا موجودا، أو ال 

(4)

 . 

الاعاية دهي العمتتبري املاروس عن اآلرا  أو األفتال الذي " ان   Lasswellويرى السويل 

يصار عن األفراد أو اجلااعا  والذي يهاف العمتأثري علقى آرا  أو أفتقال أفقراد أو مجاعقا      

" أخرى وذلك من أجل أدهااف حمادة مسبقا، ومن خالل يكم نفسي

(5)

 

ققققيو تتريققق  الكاتققققب االيطققالي انطون Jacque Ellulويقعمتققبس جققا  ايلققول 

تكعمتيك للضقغط االجعمتاقاعي القذي    : " للاعاية على  أنها Antonio Miottoميوتقققو 

مييل إىل خل  مجاعقا  يف بنقا  نفسقي أو اجعمتاقاعي موحقا عقرب جتقانس يف احلقاال          

" التقلية والتاطفية لألفراد موضقع االععمتبار 

(6)

 

لعمتتريفقا   وإدراكا، من جا  إيلول إىل صتوبة تتري  الاعايقة وعقام القيقني يف ا   

املقامة هلا فانه يرى ان األفضل من تقايم تتري  هلا دهو ان يسري يف يليقل خصائصقها   

 :ولذا فانه يرى ان الاعاية مبتنادها الواسع تشال احلقول العمتالية.  كظادهرة اجعمتااعية

حيث يستى القاعائي إىل تتقايل اآلرا    :  Psychological Actionالتال النفسي  - 1

رفة، وغالبا، ما يعمتابع دهافا، شبه تتلياقي و اطقب بنفسقه    بطرق سيكولوجية ص

 .مواطنيه

ودهنا يعمتتامقل القاعائي مقع خصقم     :  Psychological Ware Fareاحلرب النفسية  - 2

أجنيب ويسقتى إىل يطقيم متنوياتقه بأسقاليب نفسقية ومنطقيقة ومقن ثقم يبقاأ          

 .اخلصم بالشك مبتعمتقااته وبأفتاله

ودهقي طقرق   : Re-Education & Brain washingماغ إعادة العمتتليم وغسيل القا  - 3

 .متّقاة لعمتحويل اخلصم إىل حلي  وميكن اسعمتااامها فقط مع السجنا 

ودهقو يقرى انقه جيقب     : Public & Human Relationsالتالقا  التامة واإلنسانية  - 4

إدخاهلا ضان الاعاية ألنها تستى إلي تكي  الفرد مع اجملعمتاع مع منقط متيشقة   

، ودهي تسعمتاام لعمتجتل الفرد منسجاا، متها ودهو دهاف الاعاية أو نشاط ما

(7 )

 

توصقق  غالبققا،  بأنهققا " إىل ان الاعايققة حقيقققة رتادعققة إذ  Ellulويعمتوصققل إيلققول 

املناورة بهاف تغيري األفكار واآلرا  القيت تّكقون املتعمتققا أو الفكقرة أو احلقيققة لقاى       

األفققراد، وذلققك بهققاف جتلققهم يتعمتنقققون  

فالاعاية "  أ يف تفكريدهم عقياة أو مبا

تسعمتاعى مجيقع امليكانزمقا  النفسقية    

إذ يقاول  .  ولكنها ختاطب التقل أيضا،

إقناع الناس أو تتادهم الختاذ قرار أو ختل  

ذا إلققايهم اقعمتناعققا، ثابعمتققا، ةقيقققة مققا، و  

كان املتعمتقا قويا، بشكل كقاف بتقا   
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". ةث نفسي فان الفرد سيكون جادهزا، للعمتنفيذ

(8)

 

رشقيت دهقي مقن     انجيه. اراسة االسعمتقصائية لعمتتريفا  الاعاية اليت قامعمتها دولتل ال

أمشققل مققا كعمتققب يف اللغققة التربيققة، ومققن خققالل اسعمتتراضققها للتايققا مققن العمتتريفققا   

ومناقشعمتها فانها تعمتوصل إىل تقايم تتري  تعمتبناه ةيقث يكقون تتريفقا، شقامال، إذ ان     

 :الاعاية

باسققعمتااام وسققائل اإلعققالم، لعمتكققوين دهققي حماولققة معمتتاققاة مققن فققرد أو مجاعققة " 

االجتادها  أو السيطرة على االجتادها  أو تتايلها عنا اجلااعا  وذلقك لعمتحقيق  دهقاف    

". ويف كل حالة من احلاال  جيب ان يعمتف  رد الفتل مع دهاف رجل الاعاية .  متني

(9)

  

(  وفقا، للاعمتطلبا  االععمتياديقة ألي تتريق  )جيهان رشيت دهذا العمتتري  . وقا قياات د

 :ورأ  انه لق  ما يلي

يقلل من أدهاية اجلوانب الذاتيقة   -أ

يف العمتقييم إذ انقه ا يسقعمتاام   

كلاققا  غامضققة وعاطفيققة، 

وتصب  بقذلك عناصقره قابلقة    

 .للعمتحليل املوضوعي

العمتتريقققق  واسققققع النطققققاق    -ب

بشكل كاف ةيث يعمتضان 

 .كل نوع حمعمتال للاعاية

يعمتف  العمتتري  مع الساا  اليت  .ج

عمتهققا للنشققاط  ميكققن مالحظ

الاعائي ودهو يعمتضان كل مقا  

ميكقققن  ان يتعمتقققربه النقققاس   

. بشكل عام دعاية

(12)

  

ودهذا العمتتريق  ُيرّكقز علقى    

تكوين اجتادها ، ولكنه يهاقل  

والشقاولية املقرتحقة هلقذا    .  العمتأثري على املتعمتقاا  ودهو دهاف أساسي من أدهقااف الاعايقة  

ا  التامة وكاقا سقب  فقان    العمتتري  تاخل ضانها نشاطا  اإلعالن ونشاطا  التالق

قا اقرتل نشاطا  التالقا  التامة واإلنسانية ضان الاعايقة، ورأى آخقرون    Doobدوب 

 .ان اإلعالن دهو نشاط دعائي
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جيهان ال  عمتل  عن العمتتريق   . وتتري  د

إذ  1962عققام   Qualterالققذي قاامققه كققوالرت  

 :ين  تتريفه على ما يلي

( اةمعمتتاق )الاعاية دهقي حماولقة ماروسقة    " 

يقوم بها بتض األفراد أو اجلااعا ، لعمتشكيل 

اجتادها  مجاعا  أخقرى أو السقيطرة عليهقا، أو    

تغيريدها، باسعمتااام وسائل االتصال، مع القصقا  

يف أنعمتكون ردود أفتال الذين تأثروا، دهقي تلقك   

" املرغوبة من الاعائي 

(11)

 

ودهققققققذا العمتتريقققققق  كاققققققا يققققققرى   

كيكسكات ال يركز علقى األفتقال القيت    

أنها ضقرورية بالنسقبة للقاعائي، ودهقذا مقا      رأى  

يققراه إيلققول أيضققا، مققن  أسققاس جنققال الاعايققة  

، ولقذا فانقه   Actionاحلقاث  / ودهافها دهو الفتل 

يقام العمتتري  العمتالي بتا اسعمتاالصه خلصائ  الاعايقة ودهقو ال يتعمتقربه فريقاا، ةيقث      

 :يسعمتبتا العمتتريفا  األخرى، ولكنه يرى انه تتري  جزئي على األقل

دهي جماوعة من الطرق تسعمتاامها مجاعة منظاة ترغب يف عالقها دهقذا   :  لاعايةا" 

ان جتتل جماوعة من األفراد موحاين نفسقيا، ليقومقوا باملشقاركة الفتالقة أو السقلبية      

". خالل سيطرة نفسية وملتلفة يف منظاة ما 

(12)

  

 

 الاعاية بني التقالنية والتاطفة

صقورا  القيت تنقأى بهقذا املصقطل  عقن       اخعمتلط مصطل  الاعايقة مبجاوعقة مقن العمت   

ذيقب واسقعمتااام االسقعمتااال     االتلاية واملوضوعية واملنط ، فارتبط لاى البتض باألك

 .التاطفية وجتادهل املنط  والتلم

 :الاعاية والصاق

من املفادهيم القامية حول الاعاية،  أنها قص  طويلة ونسيج مقن الكقذب، ودهقذا     

 .ه الفكرة سائاة عنا البتضوظلت دهذ.  الكذب ضروري لفتاليعمتها

ولكن العمتفري  بني الصاق والكقذب، بقني احلقيققي وغقري احلقيققي ضقروري،       

فالاعاية اليت تتعمتاا على احلقائ  وتكون متلوماتها صادقة تكون أكثر تأثريا، ألنه 

ويقرى    .حاملا يكعمتش  املعمتلقي أي كذبة عليه، فان قوة أو فتالية الاعايقة سعمتعمتالشقى  

 أنها نها سعمتامر نفسها، إذ إيرتم احلقائ  ااحملية، وإاّل ف انعلى الاعاية  "يلول انه إجا  

كان القاعائي يتعمتقرب السقكان يف     إذاال إلن تسعمتطيع الصاود طويال، أمام أدلة حملية 
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يققول أي شقي     انه يسقعمتطيع  انقبضة يققاه  و

"  يصقاقونه، ودهقذه حالقة نقادرة      نهلم، وسيظلو

(13)

 

جماوعقة مقن   ويرى دافيسقون بقان دهنقا     

العمتصورا  الشتبية حقول النشقاطا  الاعائيقة    

 :ودهي

 .ان الاعاية أداة عاطفية للعمتأثري على الرأي -1

تسققعمتهاف نشققاطا  الاعايققة اجلاققادهري مققن   -2

 .املعمتلقني

بشقكل رئيسقي   الاعايقة  جيب ان تعمتوجقه   - 3

إىل معمتلقني يتعمتنقون آرا  ختعمتل  عن تلقك  

.اليت يتعمتنقها الاعائي

(14)

 . 

سون بان التقود املاضية أد  إىل ويرى دافي

وضع دهذه العمتصورا  موضع تساال، إذ ان دهنا  

 :أدلة عاياة أد  إىل النظر إىل الاعاية من خالل اجتاه جايقا، حيث انه

أصب  علاا  االجعمتااع يرون انقه لقيس للاتلومقا  يف حقا ذاتهقا ققارة علقى تغقيري          - 1

ليت يعمتفقون متها، ويرفضون العمتتقرض  إذ ان الناس ياافتون عن املتلوما  ا.  املواق 

جيقاد جمقادال    إلالتصاال  اليت ال يرحابون بهقا، وذلقك بنسقيانها، أو يريفهقا، أو ب    

 .مضادة

فالنققاس يرحبققون  .  ان املتلومققا  هلققا تققأثري كققبري يف تقويققة االجتادهققا  القائاققة    - 2

 .نهم على صوابأباالتصاال  اليت تتزز اجتادهاتهم واملتلوما  اليت تثبت 

ان املتلوما  هلا دور كبري ودهام يف تأسيس اجتادهقا  جايقاة حقول موضقوع جايقا،       - 3

 .ويف بتض األحيان تغري قليال، االجتادها  القائاة

ن االجتادها  الراساة نادرا، ما يكون تغيريدها نعمتيجة الاعاية وحقادها،  أأثبعمتت البحوث  - 4

للفرد نفسه غقري نافتقة،    وأثبعمتت  أنها تعمتحول حيناا تصب  تلك االجتادها  بالنسبة

.وحيناا جتلب له االجتادها  اجلاياة تكيافا، أفضل مع بيئعمته

(05)

 

 

 :الاعاية  والتلم

بأنه قا وىلا التهقا القذي كانقت فيقه الاعايقة دهقي        Jacques Ellulيرى جا  إيلول 

فققا دخقل التلقم اآلن    .  ذجةاتطلتا  فردية، أو حاة ذدهن شاصية، أو اسعمتااام حيل سق 

 :اية، ودهذا يعمتجلى يف املظادهر العمتاليةجمال الاع

ي علقم القنفس   انأصبحت الاعاية احلايثة ترتكز على العمتحليال  التلاية يف ميقا  - 1

وأصب  القاعائي يقبين تكنيكاتقه علقى مترفعمتقه لننسقان، ميولقه        .  واالجعمتااع



 

323 
 

النفسية وظروفه، ويتعمتاا كثريا، علقى  ( آلياته ) ورغباته وحاجاته وميكانزماته

 .س وباألخ  على علم النفس االجعمتااعيعلم النف

ان الاعاية أصبحت علايقة، إذ متيقل إىل تأسقيس جماوعقة مقن الققوانني الاقيققة         -  2

والصارمة واليت جرى اخعمتباردها، واليت ليست جمرد وصفا ، ولكنها تفقرض نفسقها   

وأصب  عليه .  على كل دعائي، والذي تارجييا، باأ يقل أتباع ه لاوافته اخلاصة

 .طب  متاما، متادال  دقيقة حمادة ميكن  ان ُتط ب  مع تاريب مالئمان ي

ما لعمتاجه الاعائي اآلن دهو يليل دقي  للظروف وللفقرد القذي سقيعمتترض للاعايقة      - 3

وا يتا الاعائي يتعمتاقا علقى مودهبعمتقه يف يايقا الطريققة      .  ضان تلك الظروف

الن نوعقا، مقن الاعايقة    واألسلوب أو املوضوع، فكل دهقذه األمقور جيقب احعمتسقابها،     

 .ألفراد يف ظرف ما تكون نافتة، ولكنها ال تنج  يف ظروف أخرى أو ألفراد آخرين

. زيادة ااحماولة للسيطرة على اسقعمتااام الاعايقة وقيقاس نعمتائجهقا ويايقا تأثرياتهقا       - 4

واالن ميكن القول ان الاعاية باتت علاا، يعمتاذ األساليب التلاية، وأصب  يسقود  

. Rational Propagandaان نسايه بالاعاية التقالنية ما ميكن  

(06)

 

 

 الاعاية والتقل

حصقائيا  واملتلومقا  والبيانقا  الصقادقة واحلققائ       الاعاية اليت تسعمتنا على اإل ان      

:  Rational Propagandaاالقعمتصقادية أو االجعمتااعيقة تسقاى بالاعايقة   التقالنيقة      

ئل ويكون اهلاف مقن إظهاردهقا يف الرسقا   

الاعائية دهو إظهار تفوق نظام سياسقي أو  

اجعمتاققاعي مققا، مققن أجققل احلصققول علققى  

 .ملازرة اآلخرين له

التقالنيققققة املنطقيققققة يققققة والاعا

تكون ناجحة يف رتاطبة األعقاا  أثنقا    

ويزددهر دهقذا النقوع مقن الاعايقة     .  احلروب

كلاقققا حصقققل تققققام يف اجملعمتاتقققا   

وكلاا زاد تاف  املتلوما  وزاد مسقعمتوى  

 .ليم فيهاالعمتت

انه على الرغم مما  Ellulويرى ايلول 

يعمتويققه الاعايققة التقالنيققة مققن حقققائ  

ومنطقيقققة إال ان تأثريدهقققا يظقققل  غقققري    

منطقي، ونتطقي أمثلقة علقى ذلقك بقان      

الاعاية اليت ميكن  ان تسقعمتهاف تققايم   
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صورة عقن األمريكقان أو القروس مقثال،، فقان مقا يعمتبققى منهقا لقاى الشقا  مقن أرققام             

أو )دهلال  األمريكان "  ليس سوى انطباع غري عقالني ةيث يقول بتا ذلك وإحصائيا

ويرى انه على الرغم من ان الاعايقة أصقبحت أمينقة،    ." مادهشون، لايهم أساليبهم( الروس

 لهاوصارمة ودقيقة، ولكن تأثريدها يظل غري عقالني بسبب يويل الفرد التفوي 

(17)

  

 

 :أنواع   الاعاية   وتقسيااتها

اعاية عالية اتصالية أركانها معمتتادة، فهنا  القاعائي القذي يققوم باالتصقال،     ال

. ودهنا  الرسالة ومضاونها، ودهنا  اجلاهور ودهنا  الوسائل االتصالية ودهنقا  تأثرياتهقا  

ولكققي نققار  الاعايققة وأبتاددهققا فانققه ميكننققا تقسققيم الاعايققة إىل جماوعققة مققن  

ن بتقض دهقذه األنقواع    أيالحق  الققارئ   العمتقسياا  اليت توضق  جوانقب  الاعايقة، وققا     

 :تعمتااخل  ودهي

 .يسعمتهاف العمتفري  بني أنواع الرسائل الاعائيةودهذا   :الاعاية من حيث نشاطاتها .أ

ودهقذا النقوع يسقعمتهاف العمتفريق  بقني مصقادر الرسقائل        :  الاعاية من حيث مسعمتوياتها .ب

 .الاعائية

ري  بني أدهقااف نعمتقائج الرسقائل    ودهذا النوع يسعمتهاف العمتف:  الاعاية من حيث وظيفعمتها .ج

 .الاعائية مرتبطة بالوظيفة اليت تلديها الاعاية

ودهقذا النقوع يظهقر اخقعمتالف األسقاليب القيت يسقعمتاامها        :  الاعاية مقن حيقث أسقاليبها    .د

  .الاعائيون يف عرض رسائلهم الاعائية
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 :من  حيث  نشاطاتها  يةأنواع  الاعا -أ

 

 : اتها إىل سبتة أنواع دهيميكننا تقسيم الاعاية من حيث نشاط

 :Political Propagandaالاعاية السياسية  -0

ودهققي تضققم األسققاليب الققيت تسققعمتاامها احلكومققة، أو احلققزب أو اإلدارة، أو مجاعققة 

 .الضغط بهاف العمتأثري لعمتغيري سلو  اجلاهور وموقفه السياسي

فالاعايقققة .  وققققا تكقققون الاعايقققة السياسقققية اسقققرتاتيجية أو تكعمتيكيقققة  

 .ساق اجلاال وترتيب احلاال  الاعائيةاناتيجية تضع اخلطوط التامة، واالسرت

والاعاية العمتكعمتيكية تستى للحصول على نعمتقائج فوريقة يف إطقار عالقها مثقل      

املنشورا  أثنا  احلرب، واسعمتااام مكربا  الصو  للحصول على اسعمتسالم فوري للتقاو  

(18)

 . 

 :Sociological Propaganda الاعاية االجعمتااعية -1

ودهي الاعاية اليت تستى إىل ان تامج يف اجملعمتاقع أكقرب عقاد مقن أفقراده وتوحيقا       

سلوكهم، بنا   على منط اجملعمتاع، ولنشر أسلوب اجملعمتاقع يف احليقاة خارجيقا،، ومقن ثقم      

وميكقن احلقايث عقن منقط احليقاة      .  فرض منقط دهقذا اجملعمتاقع علقى مجاعقا  أخقرى      

لاوليقة، ومقن خقالل آلقة اإلعقالم األمريكيقة       األمريكية الذي باا مهيانا، يف السقاحة ا 

الاولية اسعمتطاع اإلعالم األمريكي ان 

يساققوق منققط احليققاة األمريكيققة يف  

 . التاا أمجع

وظادهرة الاعاية االجعمتااعيقة دهقي   

أكثر صتوبة لالسعمتيتاب من الاعاية 

ذ األنهقا متنيقة أساسقا، بنفق    .  السياسية

األيالوجيققققة مققققن خققققالل سققققياقها   

يققق  تكيافققا،   ودهققي.  االجعمتاققاعي

معمتقاما، لنظام أشقيا  حمقادة، ومفهقوم    

حماد للتالقا  اإلنسقانية والقيت متقزا    

األفراد بقاجملعمتاع بغقري وعقي وجتتلقهم     

ينسجاون مته 

(19)

 . 

 

 :الاعاية الاينية -1

ودهي تهاف إىل يويقل النقاس مقن    

 .متعمتقققااتهم الاينيققة إىل متعمتقققا آخققر 
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اسققم الققاعوة، مققع ان مصققطل  الاعايققة ودهققي بالنسققبة لنشققر الققاين اإلسققالمي تتققرف ب

 :اسعمتاامه الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف إحاى رسائله بقوله

 "أدعو  باعاية اإلسالم " 

 .ويترف النشاط الاعائي للاين املسيحي باسم العمتبشري

وما زالت الاعاية الاينية تأخذ أشكاال، عاياة يف اجملعمتاتا  املتاصقرة مقن خقالل    

 .والبتثا  الاينية يا  العمتبشرييةاإلرسال

 :Psychological Warfare احلرب النفسية -8

ضتاف الرول املتنوية عنا اخلصم إودهي الاعاية اليت تنشط أثنا  احلروب وتسعمتهاف 

ويقرى  . ويقي  الاعم والعمتأييا هلا عنا شقتبها أو عنقا الشقتوب ااحمايقاة أو الصقايقة     

دهااف القيت تسقتى إليهقا أي حقرب     ان اهلاف من احلرب النفسية يعمتاثل باأل Brownبراون 

 :أخرى ودهي

 .يريك وتوجيه الكرادهية ضا التاو ويطيم متنوياته   -أ

 .إقناع اجلاهور بتاالة القضية اليت لاربون من أجلها وتقوية روحهم القعمتالية -ب 

دهم ممقا يهقاف إىل   بانعمتصقار تناية رول الصااقة مع ااحماياين وتقوية القناعة لايهم  -جق

 .لى دعم فتال منهماحلصول ع

ان تليادها  تناية وتقوية الصااقة اليت ميكن  -د

(22)

 . 

 

 :Brain Washing غسيل الاماغ -5

ودهي عاليقة  .  يسعمتهاف غسيل الاماغ يويل األشااص وتقهقردهم عن متعمتقااتهم

 :ولعمتحقي  عالية غسيل الاماغ أوجه ثالثة.  ال تعمتم إال لألسرى أو املسجونني

د متاما، عن مناخه االجعمتااعي وعن األخبار واملتلوما ، مما جيتل الفرد ان ينقطع الفر -أ

ضقا ة،  يتيب يف فراغ تام  مع منط حياة قاسية، من حيقث التزلقة، ونقوع الطتام،واإل   

وغري ذلقك، مما يزيقا مقن القلق  ويقلدي إىل     

يشققتر  هتققامري عققادا  الشققا ، وجيتلقق   

ة، وذلك كلقه لقيس بهقاف    اندهاإلبالوضاعة و

 .لكن إلعادة بنائهتامريه و

يعمتم تتريض ذلك الشا  يت تلك الظقروف   -ب

فقا،، إىل شقتارا  مقامرة سقواٌ  مقن      نآاملوصوفة 

الراديققو أو مققن مسققاحني آخققرين ماسوسققني    

عليه، ودهذه الشتارا  يقعمتم تكراردهقا لعمتنفقذ    

 .إىل  أعااقه ةيث ال يقار ينسادها

اسعمتااام منط املناقشة اجلااعيقة، بنقا  علقى     -ج

لاميقراطيقققة، ويكقققون قائقققا  الطريققققة ا
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اجملاوعة رجال، معمتفوقا، قادرا، على اإلجابة على أي سلال أو اعرتاض 

(21)

 . 

 :التالقا  التامة -6

اجلهود القيت يبقذهلا فريق     " ودهي حسب تتري  اجلاتية الفرنسية للتالقا  التامة 

املاعمتلفقة القيت   ما، إلقامة عالقا  الثقة واسعمتاراردها بني أعضائه، وبني الفري  واجلاادهري 

تنعمتفع بصورة مباشرة أو غري مباشرة من اخلاما  االقعمتصادية واالجعمتااعية اليت يققهقا  

"امللسسة

(22)

 

وظيفقة  " وأما اجلاتية الاولية للتالقا  التامة فانها ترى التالقا  التامة على  أنها 

لقعمتّفهم  إدارة دائاة ومنظاة ياول امللسسقة التامقة أو اخلاصقة عقن طريقهقا ان يقق  ا      

". والعمتأييا واملشاركة مع من تعمتتامل أو مع من ميكن  ان تعمتتامل متهم 

(23)

 

العمتتريق    1978وقا تبنت روابقط التالققا  التامقة يف ملمتردهقا التقاملي األول عقام       

 :العمتالي

ممارسققة التالقققا  التامققة دهققي فققن وعلققم يليققل االجتادهققا  والعمتنبققل بنعمتائجهققا،   " 

نفيذ الربامج التالية املاطط هلا، واليت سقعمتاام مصقاحل   واسعمتشارة قيادا  امللسسا ، وت

" امللسسققة واجلاهقور

(24)

 

ودهذه العمتتريفا  الثالثقة تلكقا علقى حقيققة اهلقاف مقن التالققا  التامقة، ودهقو          

تسققوي  امللسسققا  وإبققراز صققورتها   

بشكل الئ  يبتث على الثقة بهقا،  

ممقققا يقققوفر هلقققا القققاعم والعمتأييقققا    

الققذي  واملشاركقققة  لققاى اجلاهققور  

 .تعمتتامل مته

 :الاعاية العمتجارية -7

ودهي اإلعقالن القذي يسقتى فيقه     

الققاعائي إىل تققرويج سققلتة أو خامققة 

ما، وتكون مافوعة األجققر، واملتلقن  

وسقوف يقعمتم مناقشقعمتها    .  عنها متروف

 .يف فصل الح 

 :الاعاية  من  حيث  املصار -ب

 :يةوميكننا تقسيم الاعاية من حيث مصاردها إىل األنواع العمتال

 :Vertical Propaganda الاعاية التاودية -0

الاعاية العمتقلياية دهي دعاية عاودية ويقوم بها قائا أو فقين، أو سياسقي أو رئقيس    

ديين، ةكم سلطعمته وموقتة القيادي املعمتفوق فيها، ويستى للعمتأثري على اجلاهور القذي  

ق الفنيقة  ودهكقذا فالاعايقة تقأتي مقن أعلقى إىل أسقفل، ودهقي تسقعمتاام الطقر         . يعمتبته
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فالاعايقة التاوديقة تغّلق  اجلاهقور، يف حقني      .  ملركزية وسائل االتصال اجلاقادهريي 

 .يبقى ممارسودها خارا الغالف

وردود فتقل اجلاهقور دهقي    .  يبقى الاعائي وحياا، خارا اجلاهور، مع انه واحقا مقنهم  

مقنهم،   ولذا فان دهذا النقوع مقن الاعايقة يعمتطلقب موقفقا، اجيابيقا،      .  اسعمتجابة لصو  القائا

فققاجلاهور حماصققر ومسققيطر عليققه وملعمتققزم أيضققا،، وجتربعمتققه دهققي الققيت ُيطلققب مققنهم ان 

جيرابونها فهم يعمتحولقون يف احلقيققة إىل أشقيا  فقالفرد ال يأخقذ ققرارا ، بقل يسقعمتجيب         

. لقرارا  القائا

(25)

 

 :Horizontal Propagandaالاعاية  األفقية  -1

ة اليت تطور  حايثا،، ومن حيث مضقاونها  أنها من أشكال الاعاي  Ellulيرى إيلول 

قا تكون سياسية أو اجعمتااعية، وتكون كالدهاا دعاية اناماجيقة مقن حيقث القاور     

ومقن حيقث   .  وتساى دعاية أفقية ألنها تعمتم داخل اجلااعة، وليس من فوقها.  الذي تلتبه

تض اآلخر املباأ فليس دهنا  قائقا، فجايع األفراد معمتساوون، ويعمتصل األفراد بتضهم بالب

، يقعمتم  "وعقي معمتااسقك   " ومثل دهقذه الاعايقة تسقتى إىل تشقكيل     .  على مسعمتوى واحا

ويلتب القائا الاعائي كقائقا  .  ذكيا تقايم مضاونها بطريقة ثنائية، وختاطب األ

ويف بتض األحيان ال يكون متروفا، لاى اجملاوعقة مقن حيقث وجقوده أو     .  مناقشة فقط

 .دهويعمته

ولكنهقا يف  .  عن وعقي، ألنقه يتقي الاعايقة ويالحظهقا      ويعمتم وال  الفرد جلااععمته

الوقت ذاته ليست اخعمتيارية، الن الفرد يقع يف شقر  جقالي ويف جماوعقة تققوده بقاون      

فشل إىل دهقذا القوال ، ويكقون والاه فكريقا،، الن باسقعمتطاععمته ان ُيتباقر عقن اقعمتناعقه         

ا  والسبب الذي ققاده  بوضول ومنطقية، ولكن الوال  ليس أصيال،، الن املتلوما  والبيان

 .إىل والئه للاجاوعة دهي متلوما  وبيانا  قادته بشكل ماروس

ويشار  الفرد بنشاط .  ومن أبرز خصائ  الاعاية األفقية وجود اجلااعة الصغرية

ومن خالل احلقايث وتقارجييا،، يكعمتشق     .  يف حياة دهذه اجلااعة يف حوار حي وأصيل

ويسقاعا اآلخقرين علقى تشقكيل      -اعة اجلااعة ودهي أيضا، قن -الفرد قناعاته اخلاصة 

فكل فرد يساعا علقى تكقوين آرا  اجلااعقة، ولكقن     .  آرائهم واليت تكون معمتااثلة

 .اجلااعة تساعا كل فرد على اكعمتشاف اخلط الصحي 

وعادة ما يكون العمتقام  و االقعمتناع بطيئا،، إذ جيب ان تكون دهنقا  اجعمتااعقا    

ابقاتها مما يتال علقى وجقود جتربقة مشقرتكة     عاياة، وكلها تسعمتذكر أحااثا، وس

 .بينهم

وعلى الرغم من ان الاعاية التاوديقة يعمتقاا إىل أجهقزة االتصقال اجلاقادهريي إال ان      

الاعاية األفقية يعمتاا إىل تنظيم واسع للناس، فكل فرد جيب ان ينعمتاقي إىل مجاعقة   

جانسقة  ما وقا ينعمتاي إىل أكثر من مجاعة، ولكن كل مجاعقة جيقب ان تكقون معمت   
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شاصقا، علقى    15 -22معمتاصصة وصغرية، من 

األكثقققر لعمتسقققا  لكقققل فقققرد باملشقققاركة 

.النشيطة

(26)

  

 :ويسعمتلزم جنال الاعاية األفقية شرطني

فتضقققو :   قّلقققة االتصقققال بقققني اجلااعقققا  - 1

اجلااعة الصغرية جيقب ان ال ينعمتاقي إىل   

مجاعا  أخرى ميكن  ان جتتلقه  ضقع   

 .ة العمتأثريلعمتأثريا  أخرى تسا  له مبقاوم

فاجلااعقة  :  العمتاادهي بني الاعاية والعمتتليم - 2

الصققغرية دهققي مركققز مشوليققة العمتتلققيم   

املتنققوي والفكققري والنفسققي والبققاني،   

ولكنهقا أيضقا، دهققي مجاعقة سياسققية، وكقل شقي  تفتلققه ذو صقلة بالسياسققة،       

 .والعمتتليم ال متنى له باسعمتثنا  صلعمته بالسياسة

عة على سلو  جايا متني، وان يغقرس فقيهم   ويستى الاعائي لعمتقوية أفراد اجلاا

متعمتقاا، يريا خلققه، وان يضقع أعضقا  اجلااعقة بعمتاقاس مقع الواققع مقن خقالل جتربقة           

اجلااعة، ودهذا يتين ان العمتتليم مكعمتال، وذلك بالعمتنسقي  الكامقل بقني مقا يعمتتلاقه      

.الفرد فكريا، وما يتيشه باملاارسة

(27) 

 :أنواع  الاعاية  من  حيث  وظيفعمتها -جق 

 :تنقسم الاعاية من حيث وظيفعمتها إىل ثالثة أنواع

 :Propaganda of Agitation الاعاية العمتحريضية -0

ودهي الاعاية اليت يقوددهقا حقزب يسقتى إىل يطقيم احلكومقة أو تأسقيس نظقام        

ودهقي كقذلك دعايقة حكوميقة تسقتى إىل      .  جايا، ودهقي تسقتى إىل متقرد أو حقرب    

تشقت احلركقا    نعمتاوقا .  ة تعمتبنادها احلكومةيريض اجلاادهري لعمتقبل تغيريا  جذري

  .الثورية واحلروب الشتبية بالاعاية العمتحريضية ودهي غالبا، ما تكون دعاية متارضة

وقا تقوم احلكومة بالاعاية العمتحريضية حلفقز الطاققا  ويريقك األمقة يف حالقة      

احلرب، وكقذلك عنقاما تسقعمتلم احلكومقة السقلطة فانهقا يعمتقاا إىل معمتابتقة عالقها          

لثوري، وياول الاعاية العمتحريضقية حفقز طاققا  الفقرد إىل أقصقادها، واحلصقول علقى        ا

وتققوم دهقذه الاعايقة    .  تضحيا  أساسية منه، وان يقوم الفرد بعمتحال عب  حمنة ثقيلة

بسحب الفرد بتياا، مقن حياتقه اليوميقة، وتافتقه إىل احلاقاس واملغقامرة، وتفقعمت  أمامقه         

نها بالكامقل علقى   أدهاافا، اسعمتثنائية تظهر له وكمكانيا  غري معمتوقتة، وتقرتل له أإ

. ثارتهاإمرمى البصر،  ودهذا النوع من الاعاية يتال خالل األزما  أو يقوم ب

(28) 
 

 :Integration Propagandaالاعاية االناماجية  -1
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وتهاف إىل التال على توازن اجملعمتاع وتوحياه وتتزيزه، ولذا فهي أداة مفضالة عنا 

صة اليت تسعمتلم احلكقم يف القاول الناشقئة حايثقة االسقعمتقالل، أو يف      احلكوما ، وخا

 .الاولة اليت تعمتكون من قوميا  رتعمتلفة وأعراق رتعمتلفة

وتنج  الاعاية االناماجية أكثر كلاا كان مناخهقا أكثقر مالئاقة وتشقجيتا،     

 .وتقوم بعمتوفري متلوما  أكثر للذين ختاطبهم

ال تسقتى   ألنهقا من الاعايقة العمتحريضقية،   والاعاية االناماجية أكثر دقة وتتقياا، 

ثارة ملقعمتة كالاعاية العمتحريضية، بقل إىل قولبقة شقاملة للاقر  يف التاق ، حيقث       إإىل 

. عليها ان تسعمتاام العمتحليال  النفسية ووسائل االتصال اجلاادهريي

(29)

 

 :الاعاية العمتسويقية -1

كقذلك تقاخل   بهاف تسقوي  السقلع، و  ( اإلعالن)وتاخل ضانها الاعاية العمتجارية 

 .أنشطة التالقا  التامة ضانها بهاف تسوي  امللسسا  وصورتها  للجاهور

 :الاعاية  من  حيث  أساليبها

 :ميكن تصني  الاعاية إىل عاة أصناف من حيث أساليبها

  :Direct Propagandaالاعاية املباشرة 

  ودهي تسقعمتهاف تغقيري اآلرا  واالجتادهقا ، وجيقب ان تكقون مسقبوقة باعايقة ذا       

.  طبيتة اجعمتااعية، بطيئقة، عامقة، تبحقث عقن خلق  منقاخ متهيقاي الجتادهقا  حمببقة         

 انويقققوم الققاعائي بنفسققه بإظهققار آرائققه وقناعاتققه ويطلققب مققن املعمتترضققني للاعايققة  

 .يسعمتجيبوا له

ودهققي متروفققة :  Overt Propagandaودهققي متروفققة باسققم الاعايققة املكشققوفة 

، ودهقي مكشقوفة وعلقى رأس    White Propagandaكذلك باسم الاعايقة البيضقا    

األشهاد، إذ دهنا  وزارا  لنعالم، تترتف  بأنها تققوم مبسقلولية الاعايقة، فاملصقار إذن     

ودهي . ويترف اجلاهور بان دهنا  حماولة للعمتأثري عليه.  متروف وأدهاافه ومقاصاه حمادة

 ضرورية ملهامجقة األعقاا ، ودهقي ققادرة علقى العمتأكيقا علقى ققوى القاعائي، ودهقي يف          

. احلقيقة إظهار لقوة وجودة العمتنظيم ودهي إشارة للنصر

(32)

 

 : Indirect Propagandaالاعاية غري املباشرة 

وميكنها ان تكون فتاالة باون دعاية سابقة، وتعمتم باون وجود اععمتقاا  مباشقر أو   

بهامققا، وتقلققل العمتتصققب، وتنشققر الصققور، بققاون إمالحقق ، وقققاراتها حمققاودة، إذ ختلقق  

.قصا

(31)

ألنهقا متيقل إىل   :  Covert Propagandaى أيضقا، الاعايقة املسقعمتورة    وتسقا  

 انوالناس ال يتون بان دهنقا  أحقاا، يريقا    .  اخفا  أدهاافها، ودهويعمتهققا، أدهايعمتها، ومصاردها

وتسققاى دهققذه الاعايققة .  يققلثار علققيهم، وال يشققترون بققانهم مققافوعون إىل اجتققاه حمققاد

اية املسقعمتورة أكثقر فاعليقة اذا كقان     ، والاعBlack Propagandaبالاعاية السودا  

 .يكونوا واعني لذلك اندهاف الاعاية دفع املناصرين  و اجتاه متيان باون 
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 :شروط  جنال  الاعاية

ان دهنققا  شققروطا، لفتاليققة  Lazarsfeld & Mertonيققرى الزرسققفيلا ومريتققون 

بقان دهنقا    اسعمتااام وجنال الاعاية لعمتحقي  أدهاافها االجعمتااعيقة أو السياسقية ويريقان    

 :ثالثة شروط أساسية دهي

 .Monopolizationاالحعمتكار  -1

 .Canalizationالعمتوجيه يف مسار حماد  -2

 .Suplementationالعمتتزيز  -3

 .ونضي  إليها شرطا، رابتا، ودهو ااحماصرة

ويعمتحق  دهذا الشرط حيناا ال يكون دهنا  متارضقة أو تكقون دهنقا     :  االحعمتكار -1

إلعالم لعمتاف  الققيم والسياسقا  أو الصقور التامقة، أي ان     متارضة قليلة يف وسائل ا

 .احعمتكار وسائل اإلعالم لاث يف غياب الاعاية املضادة

ودهذا النوع من احعمتكار وسائل اإلعالم دهو أصيل يف البنية  السياسية للاجعمتاتا   

السلطوية، حيث ان الوصقول إىل وسقائل اإلعقالم مغلق  متامقا، يف وجقه مققن يتقققارض         

وجية الرمسيققة األيال

(32)

ودهذا ينطب  علقى دول التقاا الثالقث، ومقع العمتوجقه التقام يف        

 .ميكن  ان لاث يول جذري فيها. العمتستينيا   و الاميقراطية

ان جنال وسائل اإلعقالم يف الاعايقة واإلعقالن يتعمتاقا إىل     :  العمتوجيه يف مسار حماد - 2

واالجتادها  الراساة والسلو  حا كبري على درجة اسعمتغالهلا للاتعمتقاا  السائاة 

الذاتي وأمنقاط السقلو  املوجقودة مسقبقا،، وذلقك بعمتوجيههقا يف مسقار  قام دهقاف          

وققا اععمتقاد  وسقائل اإلعقالم ان توجاقه مسقار       .  الرسائل اليت توجهها وسائل اإلعقالم 

. االجتادها  األساسية خلامة أدهاافها

(33)

 

أو ال تسقعمتاام أسقلوب توجيقه املسقار،      ان الاعاية اليت ال تكون احعمتكارية:  العمتتزيز - 3

 .ميكنها ان يق  فتالية من خالل أسلوب العمتتزيز عن طري  االتصال وجها، لوجه

ودهذا يعمتم بالعمتتقاون مقع وسقائل اإلعقالم، إذ يققوم االتصقال الشاصقي بعمتتزيقز دور         

. وسائل اإلعالم اجلاادهريي لعمتحقي  أدهاافها الاعائية

(34 )

 

ن الاعائي لاصقر مجهقوره يف رسقائله اإلعالنيقة باسقعمتااام      ودهي تتنى ا: ااحماصرة - 4

أكثققر مققن وسققيلة وبعمتنويققع أسققاليب  

رتاطبقققة اجلاهقققور وةيقققث جيتقققل 

اجلاهقققور واقتقققا، يف شقققر  رسقققائله  

وكانقققت التايقققا مقققن    الاعائيقققة،

احلكوما  التربية احماصرة مجادهريه 

اتصاليا تلجأ على عاليا  العمتشقويب  

ي العمتلفزيقون   علقى البقث اإلذاعقي و   
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للاحطا  اليت ترى  أنها ختال  أياولوجياتها أو تقوم ةظر اسعمتااام اللواقط الفضقائية  

وتقعمتصره على اشرتاكا  عن طري  الكابل ةيث دهقي القيت تقعمتحكم يف ااحمطقا      

املسققاول جلاهوردهققا مشققادهاته،ولكن دهققذا ا يتققا ممكنققا يف ظققل التوملققة والثققورة 

 .االتصالية واسعمتحقاقاتهاا

ان فتالية الاعاية حمكومة بنوعني مقن   Aldus Huxleyلي ويرى الاوس دهكس

والظقروف  .  األوىل ظروف خارجية عن الفرد، واألخقرى داخليقة أو سقيكولوجية   : الظروف

اخلارجية قا يقاث بشقكل مأسقاوي مثقل ظقروف احلقروب، أو حيناقا تقعمتغري وسقائل          

يار الظروف اخلارجيقة  االنعمتاا، أو حيناا يزداد األنعمتتاش االقعمتصادي أو يعمتالشى  ويراف  تغ

. كذلك يوال، يف الظروف الااخلية

(35)

 

 :وتأثريدها الاعاية الاولية

باتت ظقروف االتصقال يف اجملعمتاتقا  املتاصقرة تفسق  اجملقال المكانيقا  أكقرب         

 .لنجال الاعاية الاولية ولعمتوفري ظروف جناحها

 تقأثريا   ان تسارع االتصقال القاولي أداى إىل    Bryant Wedgeوياا  أنتويرى براي

 .ست ذا  صلة مباشرة بالعمتأثري على الاعاية الاولية  يف اجملعمتاتا  املتاصرة

جيتل وصوهلا إىل شقتوب    سعمتفقا احلكوما  سيطرتها على تاف  املتلوما ، مما -1

التاا سهال،، بغض النظر عن التوائ  القيت ميكقن  ان تضقتها بتقض احلكومقا       

ومثل دهقذه احلكومقا  سعمتاسقر ثققة     .  بهاللحيلولة دون وصول املتلوما  إىل شتو

شتوبها وأمام املا الطاغي أمام االنفعمتال والستي  و الاميقراطية واحلرية ودهذا مقا  

 .ا نشادهاه يف العمتستينيا انبا

ان الرأي التقام القاولي سقيزداد ققوة، يف الوققت القذي أصقب  فيقه دهقذا التصقر عصقر             - 2

فيه ال تسعمتطيع أمقة مقا ان تظقل متزولقة     االععمتااد املعمتبادل بني شتوب التاا، والذي 

وكلاقا تسقارع تقاف  االتصقال القاولي فقان احلكومقا  سقعمتأخذ يف         .  عن غريدها

االععمتبار تأثري سياساتها وتصرلاتها على الرأي التقام القاولي، وعليهقا ان تأخقذ يف     

 . االععمتبار زيادة اجلاهور الذي يعمتترض التصاهلقا، وعليها ان تسعمتجيب لعمتاف  اآلرا 

وذلقك  .  انه سوف يعمتم إثارة عام القناعة واالحباط والقالقل بقني السقكان ااحملقيني    - 3

 -كاية كبرية من وجهقا  النظقر حقول نوعيقة حيقاة أفضقل إىل النقاس         نشر الن

فانهقا تقثري العمتوقتقا      عايقاة   اسقعمتااال  باسقعمتااام   –وخاصة من خالل العمتلفزيون 

خقري   1991-1989يف سقنوا   ومقا جقرى يف املتسقكر االشقرتاكي     .  واالحباطا 

هيقار االيقاد السقوفييت  اإلضقافة  إىل عوامقل أخقرى       اندليل على ذلك  ممقا أدى إىل  

 .داخلية

انه سوف يقعمتم تقويقة الشقبكا  الاوليقة      - 4

األخوية، مثقل شقبكا  االتصقال، وازديقاد     

حركة السفر، وزيقادة اشقرتا  النقاس ذوي    
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أخقذ  تظهقر دهقذه التاليقا  مقن خقالل        املصاحل املعمتبادلة يف ملسسا  مشرتكة، وققا 

العمتلفزيقوني   إرسقال الشركا  املعمتتادة اجلنسقية مقن خقالل الشقبكا  الفضقائية لن     

 .قلياي أو قاراي  مثل عربسا ، والعمتلفزيون األوروبي وغريدهااإاملقامة على أساس 

انه سوف يكون دهنا  تاف  رتعمتار ملتايري عامة يف اجملعمتاقع القاولي تققود إىل ثقافقة      -5

 .امليةع

وتطلب وصال  االتصال أجهزة إرسال واسعمتقبال وسيطرة معمتوافقة دوليقا، ممقا سقيجرب أي    

جمعمتاع مشقار  أو دهقارب مقن املشقاركة  لعمتطقوير التناصقر لايقه املعمتفققة مقع املتقايري           

ونعمتيجة هلذا فان ااحمعمتم ان يعمتم اسعمترياد العمتكنيكا  والفنيني ليقعمتم توصقيل   . الاولية

 .االتصال الاولي الثقافة التاملية وشبكا 

ويرى وياا انه مبرور القزمن سقيعمتم انعمتشقار الثقافقة التامليقة علقى مسقعمتوى الثقافقة         

العمتكنولوجية التاملية، ودهذا يقّلل من مساحا  سو  الفهم، وانقه يف حالقة اععمتاقاد األمقم     

ويقرى ان زيقادة وتتايق     . على األنظاقة التامليقة، فانقه سقيعمتم تقليقل الصقراع القاولي       

اكنة بني شتوب التقاا يف نظقام االتصقاال  القاولي سقعمتلدي إىل وجقود       املشاركة امل

صيغة أفضل للافاع الوطين، وانه بالنسقبة ألي دولقة  تققوم بعمتهايقا وصقال  االععمتاقاد       

، ولتل ما يقوم به اآلن رترتقو مواقع اإلنرتنت املعمتبادل بني الاول فانها سعمتهااد كل التاا

  .خري دليل على ذلك

ردود فتل سلبية لناو الثقافة التاملية ومن بقني املشقكال  الرئيسقية     حعمتاا، سعمتنعمتج - 6

العمتتامل مع تقهقر االسعمتجابا  القومية يف مواجهة تأثري الغزو الاولي 

(36)

 . 

ومن املشكال  أيضا، صتوبة تنظيم نسبة منو أنظاة االتصاال  الاولية، ومع انقه  

عمتغريا  القيت ميكقن  ان تطقرأ    ميكن  ان نعمتوقع تسام  الشتوب من ثقافا  رتعمتلفقة للق  

على تلك األنظاقة، إال ان القاول القيت سقعمتحاول فقرض نفوذدهقا وتاخلقها علقى الشقتوب          

مربياليقة الثقافيقة،   األخرى، سوف تقابل بردود أفتال مقن املقعمتلقني لرسقائلها، وتقعمتهم باإل    

 . س اإلعالميانوبانها ياول ممارسة العمتج

 

 :لاعايةالشروط املوضوعية لواالجعمتااعية  شروطال

دهققل تعمتسققاوى الظققروف السياسققية واالجعمتااعيققة والثقافيققة يف العمتققأثري علققى وجققود 

 الاعاية وجناحها؟  ودهل كل اجملعمتاتا  ملدهلة لوجود الاعاية فيها؟

 :يرى جا  ايلول ان دهنا  نوعني من الشروط لوجود الاعاية ويققها

 .الشروط املوضوعية للاعاية -ب .      الشروط االجعمتااعية -أ

 :الشروط االجعمتااعية - أ

يرى جا  ايلول ان دهنا  جماوعة من الشقروط االجعمتااعيقة لوجقود الاعايقة ودهقي      

 Mass Societyواجملعمتاع اجلاقادهريي   Individualist Societyوجود اجملعمتاع الفردي 

 .ووجود الرأي التام ووسائل االتصال اجلاادهريي
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 :اجملعمتاع  الفردي  واجملعمتاع  اجلاادهريي -1

غم ممقا يظهقر مقن تتقارض إاّل انهاقا معمتكقامالن، ففقي اجملعمتاقع الفقردي          على القر 

تكون قياة الفرد أعلى من قياة اجلااعقة، بيناقا اجملعمتاقع اجلاقادهريي يهاقل الفقرد       

ولكقن احلقيققة ان اجملعمتاقع الفقردي دهقو جمعمتاقع مجقادهريي الن        .  ويقّلصه إىل الصفقر

ااعا  الصغرية، فيحرر الفرد نفسه اخلطوة األوىل لعمتحرير الفرد دهي االنتعمتاق من أسر اجل

من التائلة والقرية وروابط القرابة،  ليجا نفسه يف مواجهة اجملعمتاقع، وفياقا يعمتحقرر مقن     

 .تلك البنى ااحملية، فانه جيا نفسه يتيب يف جمعمتاع مجادهريي

وتكون الاعاية فتالة يف اجملعمتاقع الفقردي الن الفقرد يتعمتقرب نفسقه سقيا نفسقه،        

كون عرضة لقوى ال حصر هلا، مما جيتله واقتا، يت تأثريدها، ولكنه يف احلقيقة سي

وليس  دهنا  ما لاققيه مثققل اجلققااعا     .  ويصب  يف الواقع ليس سيا حياته اخلاصة

. الصغرية أو ااحملقية القيت من الصقتب اخقرتاقها مقن ققبل الاعاية

(37)

  

ون البنقى  ويعمتكوان اجملعمتاع اجلاادهريي من كثافة سكانية متقولقة حيقث تكق   

والعمتنظياا  ااحملية ضقتيفة، وينقعمتظم النقاس يف شقكل جتاتقا  كقبرية وفتاالقة،        

ويكون الفرد جز ا، من دهذه العمتجااتا  يف وحاة نفسية حماادة، ويقعمتم اإلحسقاس بققوة    

ويكقون لقاى   .  ويوص  اجملعمتاع اجلاادهريي ةياتقه املاديقة املعمتااثلقة   .  مبجريا  اآلرا 

نفقس العمتصقورا  املسقبقة، ونفقس االدهعمتاامقا  يف األمقور        الناس يف اجملعمتاع اجلاادهريي

وميكقن  ان يظهقر   .  الفنية، ونفس املتعمتقاا  األسقطورية، ونفقس أشقكال العمتتصقب    

األفراد الذين يشّكلون اجلاادهري رتعمتلفني  ولكن لايهم أشيا  مشرتكة الن الاعاية 

 . توثر عليهم مباشرة

 :جيب ان يعمتحق  فيها عنصران ولكي تكون الاعاية فتاالة نفسيا، واجعمتااعيا،

الكثافة السكانية وما تشال عليه من تنوع عال يف االتصال البشري وتبقادل اآلرا    -أ 

 .واخلربا  والشتور بأدهاية اإلحساس بان يكونوا متا،

العمتاركز احلضري، إذ ان وجود مجهقور كقبري يتقيب يف مكقان حضقري سقيوفر        -ب 

وتوصقيل رسقالعمته إىل      ئي سقبل االتصقال  وجود وسائل اإلعالم، ويسهل على الاعا

.اجلاهور

(38)

 

 :الرأي التام  -2

ولذا يرى جا  ايلول ان الرأي .  ان ظهور الرأي التام معمتصل بظهور اجملعمتاع اجلاادهريي

.  يف اجملعمتاع اجلاادهريي  عمتل  عن الرأي يف اجلااعا  األساسية، واجلااعا  الصقغرية 

ويتعمتاقا  .  ة تسيطر على اجلااعا  الصغريةان االتصال الشاصي والتالقا  الشاصي

ويعمتحقاد القرأي مبقا    .  تشكيل الرأي التام على مثل دهذا االتصال والتالققا  الشاصقية  

وتلتب فيها .  ُيسااى الرأي املسيطر مسبقا،، والذي يفرض نفسه على اجلااعقة كلهققا

املتقروفني  الشاصيا  املسيطرة دورا، ملحوظقا،، ويقعمتم تشقكيل القرأي مقن قبقل األفقراد        

أمقا القرأي التقام يف اجملعمتاتقا  الكقبرية      .  للجايع ويكونون ذوي سقلطة أو مرجتيقة  

فقاألفراد يف تلقك   .  واجلاادهريية فله خصائ  رتعمتلفة عن الرأي يف اجلااعا  الصقغرية 
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اجملعمتاتا  ليس هلم اتصال مباشقر بتضقهم بقالبتض اآلخقر، وال يعمتشقاركون يف نفقس       

. تهما   عليها يصيغون قراراخلربا  أو العمتجارب اليت بنا

(39) 

 

 :ثالث خصائ  له لرأي التاماو

يعمتم تشكيل الرأي التام يف اجملعمتاتا  اليت توجقا فيهقا ملسسقا  لقنقوا  املتلومقا        -أ 

 .اليت تزود الناس باحلقيقة

ال ُيتبار الرأي التام عن نفسه مباشرة، بل من خالل وسائل مثقل األحقزاب، ومجاعقا      -ب 

 .اخل...  ، واالسعمتفعمتا ا الضغط، والصح

ان تشكيل الرأي التام يعمتم من قبل عقاد كقبري مقن النقاس القذين مقن ااحمعمتاقل أال         -جق 

ا مبتقايري رتعمتلفقة،   هق تكون هلم نفس العمتجربة أو نفس احلقائ ، ولكاون علي

وليس هلم نفس الثقافة أو املركز االجعمتااعي  

(42)

   . 

نظريقة وال تقرتبط بوضقول بقاملوق      فالرأي التام يعمتكون حول اجتادها  ومشاكل 

وتكون الرموز دهي األكثر تأثريا، يف صياغة الرأي التام واليت دهقي بتيقاة عقن    .  الواقتي

 .الواقع

لذا فان الرأي التام يتعمتاا على املشقاكل القيت تسقعمتجيب للواقتيقة  وسقوف نعمتنقاول       

 .الرأي التام يف فصل مسعمتقل

 :وسائل االتصال اجلاادهريية -3

االتصال اجلاادهريية شرط أساسي للاعاية احلايثة، فعمتشكيل الرأي وجود وسائل 

التام ال يعمتم إاّل عرب وسائل االتصال اجلاادهريية، واليت مبقاوردها  ان يق  دعاية ناجحة 

ولكي تنج  ملسسة الاعاية جيب ان تكون .  اذا كانت مركزية ومنوعة ومباشرة

يلة، ومسيطر على الصحافة، اإلضافة  وسائل اإلعالم مركّزة، وعاد وكاال  األنبا  قل

يقققاع واحققا، إودهققذا كّلققه سققيلدي إىل عققزف علققى  .  إىل احعمتكققار الراديققو والسققيناا

واسعمتارارية واحعمتكار االتصال يلدي إىل تطبي  للطرق التلاية يف العمتأثري على األفقراد  

(41)

. 

ققوم  وال يقعمتصر تأثري الاعايقة عقرب وسقائل االتصقال علقى تغقيري اآلرا ، لكنهقا ت       

 .بعمتتزيز اآلرا  ويويلها إىل أفتال  أيضا،

وال ميكن  ان توجقا الاعايقة بانعمتشقاردها الواسقع وبوصقوهلا إىل اجلاهقور بقاون ان        

وختل  وسائل اإلعقالم مجهوردهقا وأتبقاع    .  تشرع وسائل االتصال اجلاادهريية يف التال

ىل مجاعقة، مجهقور،   ذبيعمتها هلم ةيقث يقوهلم إ  ادها، وتأثريدها على األفراد ينبع من قوة ج

وُتققِاِخل وسققائل اإلعققالم اجلاادهرييققة الفققرد يف البنققا  النفسققي واالجعمتاققاعي .  مجقادهري 

 .للجاادهري،  فيطيع احلوافز اجلااعية ويصب  لقاة سائغة للاعائي
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وتسققعمتاام الاعايققة وسققيلة اتصققالية أو   

ة يقققوالاعا.  أكثقققر يف محالتهقققا الاعائيقققة

ايقة  دهقي الاع  Total Propagandaالشامقلة 

اليت تسقعمتاام مجيقع الوسقائل االتصقالية مقن      

صقققحافة وإذاعقققة وتلفزيقققون، وامللصققققا    

. واالجعمتااعا  والطواف من باب إىل باب

(42)

 

وكل وسيلة إعالمية هلقا ميزاتهقا ودهقي    

.  ذا  فتالية وتأثري يف جانب أكثر من غريدهقا 

ولققذا فققان الققاعائي النققاج  لققاول العمتققأثري     

.  دهافققه باسققعمتااام وسققيلة أو أكثققر حسققب  

فالفيلم ال ينعمتج نفس املشاعر وال يلتب نفقس  

احلققوافز، وال يققثري نفققس  ردود األفتققال الققيت    

 .تفتلها اجلرياة

ويرى ايلول بقان كقل وسقيلة إعالميقة     

 : تالئم منطا، خاصا، من الاعاية وعلى سبيل املثال

ث املنقاخ  أفضل الوسائل للاعاية االجعمتااعية وذلقك مقن حيق   :  فاألفالم واالتصال البشري

 .ذدها، ويقي  االنامااااالجعمتااعي، وبط  نف

أدوا  مالئاة للاعاية اليت تصام اجلاهور، وتكقون  :  االجعمتااعا    التامة   وامللصقا 

  .كثيفة ولكناها ملقعمتة وتقود إىل فتل يف احلال

 .تقوم بعمتشكيل وجها  نظر عامة حمليا،:  الصحافة

 .لنفسيةأداة للتال الاولي وللحرب ا:  اإلذاعة

ونظرا، هلذه األدوار املاعمتلفة اليت تلتبها دهذه الوسائل، فقان اسقعمتااامها متقا، لقق  نعمتقائج       

أفضل، الن الاعاية ياول تطوي  اإلنسان من كل السبل املاكنقة يف حققل املشقاعر    

واألفكار، وذلك مبااطبة إرادة اإلنسان أو حاجعمته من خقالل وعيقه أو ال وعيقه باإلغقارة     

خلاصة أو التامة على حياته ا

(43)

 

 

 :الشروط املوضوعية للاعاية الشاملة -ب 

 :تعمتاثل الشروط املوضوعية للاعاية الشاملة مبا يلي

ال تسقعمتطيع الاعايقة احلايثقة ان تقلثر علقى      :احلاجة إىل مسعمتوى معمتوسط من املتيشة -1

األفراد الذين يتيشون على دهقامب احلضقارة أو القذين يتيشقون يف مسقعمتوى حيقاة       

وال يسعمتطيع الاعائي الوصول إىل الفققري القذي ال يقعمتاكن مقن احلصقول      .  ةمعمتاني

أي ان مسقعمتوى احليقاة دهقو    .  على اجلرياة أو الراديو أو العمتلفزيون  أو دخقول السقيناا  

الذي يوفر للناس القارة للعمتترض لوسائل اإلعالم دهذا من ناحيقة، ومقن ناحيقة أخقرى     

ناماجية، الن جهقوددهم تكقون منصقباة    فان فقردهم ال يعمتي  هلم العمتترض للاعاية اال
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على دهاومهم املتيشية اليوميققة، لذا فان الفقرا  يكونون أكثقر تقأثرا، بالاعايقة    

العمتحريضية  اليت تافتهم للعمتارد والتن   من تأثردهم بأنواع الاعامة األخرى 

(44)

. 

لعمتقاا الشقا  القذي سقيعمتترض للاعايقة إىل حقا أدنقى مقن         : مسعمتوى مقن الثقافقة   -2

فة، ودهذا يسعمتلزم شرطا، أساسيا، يعمتاثل بالعمتتليم، فالشا  القذي ال يسقعمتطيع   الثقا

يف حني ان الثقافة التاليقة ال يقول   . القرا ة ميكن  ان يهرب من الاعاية املكعمتوبة

دون اخلضوع للاعاية إاّل اذا امعمتلك الشا  راية نقايقة عاليقققة 

(45)

 . 

الاعايقة واملتلومقا     انعمتشاردهري يسا  بان وجود تتليم أساسي عنا اجلاا: املتلوما  -3

 .بشكل عام

 .وتشّكل املتلوما  عنصرا، أساسيا، يف الاعاية وعامال، من عوامل جناحها

واإلشارة يف الاعاية إىل وقائع سياسية أو اقعمتصادية أو تار يقة عامقل مقن عوامقل     

ذا إلوجيقة إال  وال تهعمتم اجلاادهري باملشكال  السياسقية، أو االقعمتصقادية أو األيا  . جناحها

ويف اللحظة اليت تنشر فيها املتلوما  تصب  .  قامت وسائل اإلعالم بنشر املتلوما  حوهلا

  .لهاالنوافذ مشرعة للاعاية، فاملتلوما  متها األرضية 

يقالوجيا   يف   أالشرط األخري لعمتطور الاعاية، دهقو ذيقوع أسقاطري أو    : األيالوجية -4

دهي جماوعقة مقن    Raymond Aronا راميونا ارون واأليالوجية كاا يترفه .اجملعمتاع

 . األفكار اليت يعمتقبلها األفراد أو الشتوب بغض النظر عن أصوهلم أو قياهم

وبيناا تققوم األيالوجيقة بعمتزويقا الاعايقة مبوضقوعاتها ومضقامينها، فانهقا ختقام         

الاعاية كن  ساب ، فعمتقوم الاعاية بعمتطوي  ما يسعمتجا عفويقا، وتتطقي األيالوجيقة    

ال، جايققاا،، بنققا   جايققاا،، ووسققيلة فتالققة، وميكنهققا ان يققول األيالوجيققة إىل   شققك

 سجام مع األيالوجيةانأسطورةوتنظم الاعاية نفسها ب

 

 

 

 

 مناظرة سياسية
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 األساليب اإلقناعية 

 :واإلعالن للاعاية

القيت  ( العمتكنيكا )تشرت  الاعاية واإلعالن يف جماوعة من األساليب اإلقناعية 

 .مبقارودها ان تنفذ إىل املعمتلقني ةيث تسهم إسهاما كبريا، يف يقي  العمتأثري املطلوب

ومن العمتكنيكا  اإلقناعية األكثر شيوعا، املسعمتاامة يف الاعاية واإلعالن، 

 :األساليب العمتالية
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 The Use of اسعمتااام الصور الناطية-0 

Stereotypes:  

صقورة   دهنا  نزعة طبيتية لقولبقة النقاس يف   

متينة، ومع مرور الزمن ُتّكقون مثقل دهقذه الصقورة     

انطباعققا، ثابعمتققا،، وغالبققا، مققا يفعمتقققر ذلققك إىل خققربة  

 واقتية  

 

 

 

 :Downright Lyingالكذب الصري   -1

 

اسققعمتااام الكققذب واخققعمتالق الكققذبا   

الكققبرية كانققت دومققا، مققن األسققاليب الققيت    

يزال، ومققن أمثلعمتهققا  اسققعمتاامها الققاعائي ومققا  

ع الصققابون اآلدمققي يف انإطققالق كذبققة مصقق

الغققاز  اناحلققرب التامليققة األوىل، وكذبققة أفققر 

ليهقققود يف احلقققرب التامليقققة الثانيقققة، ابقققادة إل

واملبالغة يف تصوير الققوة  التراقيقة وتضقايم    

ل حققرب التققراق مققع دول  بققاملتلومققا  عنهققا ق

 1992العمتحال  عام 

 

 The Substitution احالل اسم بايل -1

of Names: 

ويعمتم ذلك مبحاولة العمتقأثري علقى اجلاهقور    

باسققعمتباال املصققطلحا  املرغققوب بهققا أو غققري   

املرغققوب بهققا مبصققطلحا  أو أمسققا  بايلققة،   

كاسعمتااام وسائل اإلعالم الغربية مصقطل   

ردهابي بايال، للاناضل، أو اسعمتااام األمحقر  اإل

 أو اآلنعمتحاري بقاال مقن االسعمتشقهادي     للشيوعي

 . غريدهاو
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 )  والعمتأكيا     Repetition  العمتكرار -8

 :  Assertion ( صراراإل

 

دهنققا  قناعققة عنققا الققاعائيني ان العمتكققرار  

لتبارة ما بشكل كاف سقوف جيتقل اجلاهقور    

واألمثلققة علققى ذلققك  . يعمتقبلققها مققع مققرور الوقققت 

كثرية، وخصوصا، باسعمتااام تكقرار الشقتارا    

باسقققعمتااام  السياسقققية أو يف جمقققال اإلعالنقققا 

عبققققارا  فضفاضققققة  الققققيت لفظهققققا النققققاس 

ويققرتبط بهققذا األسققلوب مققا يتققرف  .  ويعمتقبلونهققا

بالعمتأكيا، فغالبا، ما يقوم القاعائي بعمتأكيقاا    

على مقوال  يرغب يف نشردها وبقاون ان جيقادل   

حوهلا، الن الاعائي لاول ان يربز جانبا، واحاا، من الصورة، ولاول ققار جهقاه ان يقياقا    

لعمتسقاال والقعمتفكري حقول مقا     حرية ا

 .يترضه

 

 

 Pinpointing theإبقراز التقاو    -5

Enemy: 

ان اخعمتيقققار عقققاو حقيققققي أو   

ودهاققي واإلشققارة إليققه يف الرسققائل  

الاعائية دهقو مقن األسقاليب املعمتبتقة،     

خاصة يف  الاعاية السياسية حيناا 

يوجاققه الققاعائي رسققالعمته ضققا عققاو  

حقيقققي أو معمتايققل حمققبط آلمققال   

ودهقققذا األسقققلوب  .  وارادة مجهقققوره

أوهلاقققا، ابتقققاد :  لقققق  تقققأثريين

التاوانيققة عققن الققاعائي وفريقققه    

، وثانيقا،، تقويقة املشقاعر    (مجاععمته)

اجلااعية ويسقني القرول املتنويقة    

 عنا اجلااعة 
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 Theالسلطة  -السعمتاالة عن طري   املرجتية ا-6

Appeal to Authority : 

قم ققا تكقون السلقطة أو املرجتيقة اليت يعمتق

سقلطة دينيقة،    -االسعمتاالة عن طريقها مرجتية 

أو شاصية سياسية أو علاية أو قيقادة جمعمتاقع   

بققارزة، وتسعمتاققققققام اإلعالنققا  دهققذا األسققلوب  

كثيققرا،، خاصقة حيناقا تتلقن عقن ان األطبقا       

 . اخل.... أو التلاققا  يلكاون..../ يقولون  كذا

 

 

االسققعمتاالة عققن طريقق  االلعمتحققاق بالركققب     -7

Bandwagon Technique: 

ودهذا األسلوب دهو االسعمتاالة عن طري  مبقاأ  

ودهقذا يعمتضقان انقه مقادام كقل النقاس       " املو  مقع اجلااعقة رمحقة    -اجلااعة وانا متهم " 

 وأكون متهققم؟  ا ذلقك انيفتلون ذلك فلااذا ال أفتل 

 

 

 

 : Name Callingاسعمتاعا  اللقب   -8
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 مكان الكلاا  ان تسبب آالما،إذا كان بإ

عاطفية، فانه ميكن  ان جتتلنا نشتر مبشقاعر  

الققبغض، احلققب، الققذنب، الغضققب،    :  رتعمتلفققققة

اخل، ويف املواق  االجعمتااعية امللملة فانقه  ... البهجة

يعمتم اسعمتااام األلقاب الكريهة للسيطرة علينقا،  

وققققا يسقققعمتاام مرشققق  يف الاعايقققة اإلنعمتاقققاب 

إلقناعنا عبقارا  مثقل ال تكقن رجتيقا،، أو كقن      

بليا،، وقققا يسققعمتاام املتلققن يف العمتلفزيققون مسققعمتق

كلاققا  مثققل ال تكققن دقققة قاميققة، أو كققن   

 معمتابتا، للاوضة 

وياخل يقت دهقذا القناط تكنيقك فرعقي      

ميكققن  ان ُنسققاايه بالتبققارة املعمتألقققة التامققة     

Glittering Generalities    وفيها يقعمتم اسقعمتااام

جترياا  جتتلنا نشتر بالشي  عاطفيقا، وميثقل   

التبقارة املعمتألققة   السعمتااام لي منوذجا، العمتا نالعاإل

 .التامة

 
 :Plain Folksالشاصيقة الشتبية  -4

 

 

والقصا من دهذا األسلوب دهقو ربقط الصققورةعن شاصقية مصقار الرسقالة الاعائيقة        

 .وطيابقا،، وثقققة  ، حكياقا، "ملقق  األرض " بالشاصقية الشقتبية ودهكققذا يكقون دهقو     
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ويف اجلانقب األول ققا   .  أو اإلعقالن العمتجقاري   وميكن  ان يعمتم ذلك يف الاعاية السياسية

رش   بإبراز امللك أو الرئيس بالظهور مع أبنا  الشتب وكأنه واحا منهم ، أو يقوم امل يقوم

ويف صورة ثالثقة   صورته ودهو يتال يف احلقل، ويف صورة أخرى ودهو يرتاي زي التاال،

ث نرى أصنافا، مقن النقاس   يويف جمال اإلعالن يعمتم اسعمتااامه ة .ودهو لنو على األطفال

السقلتة ذاتهقا يف إعالنقا     ون يسقعمتاام واجلنس واللقون   واملهن رتعمتلفني من حيث التار

 رتعمتلفة لنفس السلتة 

 

 

 

 

 : Transfer العمتحويل  -01

 .  ويعمتم مبحاولة نققل اجتادهاتنا من شي  إىل شي  آخر

رة للاسقجا  يقوزع صقورته وورا دهقا صقو     انفتلى سبيل املثال ميكن ملرش  نيقابي  

 . األقصى، أو صورة له مع التلم

بصورة املسجا األقصقى   فهو بهذه احلالة لاول ان ينقل مشاعرنا اإلجيابية املرتبط 

 .أو بالتلم ويويلها إىل شقاصية املرش 

 

 

 

 : Testinonial االسعمتشهاد - 00

 

كقبري  ودهذا األسلوب من أكثر األساليب أتباع ا، يف اإلعقالن، ودهقو يقرتبط إىل حقا     

السقلطة،   -بأسلوب االسعمتاالة عن طري  املرجتيقة  

ويعمتم عادة اسعمتااام الشاصيا  املشهورة من حقل 

 العمتاثيل والرياضة 

وتفسري اسعمتااام دهذا األسلوب دهو ما أمساه   

 : Asharآشر 

العمتفكري السحري بالسبب والنعمتيجة 

Magical Cause - effect thinking  

فان الشا  إذ يرى انه على مسعمتوى الالوعي 

ميكن  ان يظن انه اذا اسعمتاامت الشاصية 

املشهورة السلتة املتلن عنها، ودهي شاصية 

ودهنا  تفسري آخر .  ناجحة، فانه قا ينج  مثلها



324 
 

ذا كانت الشاصية إودهو مصااقية املصار، ف

حمبوبة ودهي مشهورة وغنية فهي ليست 

ةاجة للكذب خبصوص السلتة املتلن 

خذ بعمتوصية تلك عنها، ولذا فيحعمتال ان يأ

الشاصية باععمتباردها توصية أمينة ورتلصة، 

واالسعمتشهادا  فتالة يف إقناع الناس الذين 

 . يتالون يف احلرف وجمال العمتتليم

 

 

  :Insistent Exaggerationاملبالغة امللحاحة  - 12

من األساليب املسعمتاامة وخصوصقا، يف اإلعالنقا  العمتجاريقة املبالغقة يف وصق  السقلتة       

األكثقر  / ة يف إطار املنافسا ، حيث جنا إعالنا  تقول عن سلتها دهقي األفضقل   وخاص

 .اخل..... الرائاة/  األصل/
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 :Card Stacking ترتيب األوراق -01

ويساي براون  دهقذا األسقلوب باالخعمتيقار    

Selection  إذ يققرى انققه يكققون باخعمتقققيار ،

جانب أو أكثر من جوانب املوضوع، يكقون  

أو ئاقا خلامقة أدهقااف القاعائي     اخعمتياردها مال

 .املتلن

 

 

 : Identificationالعمتاادهي  - 14

ولكننقا نعمتقأثر بالقذين نقألفهم     . انقه مقن الصقتب ان يقنتنقا الغربقا       انيرى سقيبا 

 :ودهنا  عاة طرق لعمتحقي  العمتاادهي.  وبأولئك الذين نشتر باننا نعمتاادهى متهم

 .اليت يسعمتاامها من سنقنتهمالعمتتبري عن أفكارنا باللغة والعمتتبريا  الاارجة  -أ

عرض ظرف مألوف للاعمتلقي، واسعمتااام أحااث حملية ةيث يكون التقرض واقتيقا،    -ب

 .وغري جمرد
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وأصتب الطرق دهي ان نتراف أنفسنا بعمتتاط  مع خوف  وأمل ومشاعر ومصاحل أولئقك   -ج

 . الذين ختاطبهم الاعاية

 

 : False Association الرابطة الكاذبة -05

 

وجه العمتجربة اإلنسانية بشبكة من اخليوط اليت تنبث  من األحااث اليوميقة  ترتبط أ

ويأتينا الكثري منأحكام القياة من خالل رابطة الواعية لألفكار .  احلالية والسابقة

لنقا، ويققلا امليقل إىل     هقا  حاقرتم اعمُتيق ودهي تعمتبع رابطة من األفكار اليت .  أكثر من الفتل

ا نقوم بعمتغطية اجتادهاتنا التاطفيقة مبسقبابا  كاذبقة دهقي     وغالبا،  م.  إخضاعها للتقل

، والقاعائي النقاج  دهقو    التاطفية  والكثري من الكلاا  مشحونة بروابطها.تسويغ هلا

الذي يترف كيق  يسقعمتغل الكلاقا  وان    

 .يصل بها إىل مصار املشاعر التايقة فينا

وال شققك  ان كققثريا، مققن دهققذه األسققاليب 

أو اإلعققالن يعمتققااخل، وقققا تكققون الاعايققة 

حمالققعمتني بققأكثر مققن أسققلوب واحققا   

  .قناعلكسب العمتتاط  ويقي  اال

 

 

  :الاعاية وآفاق املسعمتقبل

 

 

دهققل ميكققن  ان نعمتايققل جمعمتاتققا،  

إنسانيا، بقاون دعايقة؟ ان الاعايقة دهقي     

وسيلة ال تسعمتغين عنها البشرية، وخالل 

مسققريتها كانققت أشققكال الاعايققة    

ن ختعمتل ، ووسائلها تعمتطور، وخالل الققر 

التشرين تطور  وسائل اإلعالم، وبقا   

اسققعمتااام الاعايققة سققالحا، مققن أسققلحة  

اجملعمتاتا  املتاصرة، وسقوف تظقل ققوة    

ا احلكومقا  يف سياسقاتها   انفتاالة تس

الااخليقققة واخلارجيقققة، وتفقققعمت  آفقققاق  

اإلعقققالم القققاولي اآلن فرصقققا، أكقققرب   
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األقاقار الصقناعية   للاعاية وذلك من خالل اسعمتااام العمتقنيقا  املعمتطقورة لالتصقال مثقل     

يفعمت  آفاققا،  اسعمتااام اإلنرتنت واهلات  اجلوال مما والعمتقام العمتكنولوجي اهلائل يف جمال 

  .ادي والتشرينتاددها يف القرن احلأبرحبة للاعاية، ال ميكن إدرا  
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  الفصل احلادي عشر   

 

 

 اإلعالن يف اجملعمتاتا  احلايثة
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 احلادي عشرحمعمتويا  الفصل     

 اإلعالن يف اجملعمتاتا  احلايثة

 

 ماخل

 تتري  اإلعالن

  :إلعالن وظائ  ا

الوظيفقققققة الوظيفقققققة الرئيسقققققة : أوال،

 العمتسويقية

 : الوظائ  الفرعية: ثانيا، 

 الوظيفة االقعمتصادية -1

 الوظيفة العمتتلياية-2

 الوظيفة االجعمتااعية -3

 الوظيفة الرتفيهية -4

 عوامل جنال اإلعالن

   سة طرق أساسية جتتل اإلعالن فتاال،

 تأثري اإلعالن

ة وعوامققققل أسققققاليب اإلعققققالن العمتأثرييقققق 

 االسعمتجابة هلا 

الققاوافع والرغبققا  الققيت جيققب ان  اطبهققا  

 اإلعالن

 دور اإلعالن يف البيع الناج 

 اخعمتيار الوسيلة اإلعالنية الفعضلى 

 خصائ  الوسائل اإلعالمية 

 تصني  اإلعالن 

 مبادئ تصايم اإلعالن املطبوع

 توزيع الفراغ يف اإلعالن املطبوع

 
 

 



332 
 

  رشالفصل احلادي ع

 

 ةاجملعمتاتا  احلايث اإلعالن يف 

 
 ماخل

االتصقققالية اهلامقققة يف  نشقققطةاإلعقققالن مقققن األ

ققول  الوبالقار الذي ميكن فيقه   ،اجملعمتاتا  احلايثة

 انه ميكننا الققول  انف عصرنا دهو عصر االتصال، بان

أضحى وسقيلة   ألنه القرن التشرين دهو عصر اإلعالن،

ع واخلقاما  وللسقيطرة علقى    مثلى للرتويج عن السل

وتر  اإلعقالن بصقااته واضقحا،     .قرارا  املسعمتهلكني

 ,الشتوبو عمتاتا اجملفرادواألعلى حياة 

 

 :تتري  اإلعالن

 Courtland Bovee & Williamرينقز  أويعمتبناقى كورتالنقا بقويف وويليقام     

Arens          العمتتري  القذي قامعمتقه الرابطقة األمريكيقة للعمتسقوي  والقذي يقرى ان اإلعقالن

ذو طبيتة إقناعية حول املنعمتجا  واخلاما  واألفكقار   اتصال غري شاصي للاتلوما ،

.ملاوال متروف يافع مثن إعالنه يف الوسائل اإلعالمية املاعمتلفة

(1)

 

اإلعالن تتريفا، قريبا، من دهذا العمتتري  مقع    Dunn et.alدان ورفيقه   -و . ويتراف س

ري شاصقي مقافوع مثنقه عقرب الوسقائل      اإلعالن دهو اتصال غق "تفصيل أكثر إذ يقوالن 

القذين   من قبل امللسسا  العمتجارية واملنظاا  غري الرةيقة واألفقراد،   اإلعالمية املاعمتلفة،

إعقالم أو   والقذين يقأملون   بطريقة ما يعمتم العمتتراف علقى دهقويعمتهم يف الرسقالة اإلعالنيقة،    

" إقناع مجهور متني

(2)

 

غقري شاصقي   "الكلاقا    ويرى الكاتبقان ان مفعمتقال دهقذا العمتتريق  يكاقن يف     

 أشقكال ودهي اليت تفراق بني اإلعالن وغقريه مقن   " ومافوع، والوسائل، والعمتتراف، واإلقناع

 .األخرىاالتصال 

وبققققني  Promotionضققققرورة العمتفريقققق  بققققني الرتويققققج  أيضققققا، ودهاققققا يريققققان

 -ما عاا اإلعقالن   -، إذ ان الرتويج يشال مجيع أشكال االتصال Advertizingاإلعالن

للفكقرة الرتوجييقة أو لعمتتزيقز مقا يقولقه اإلعقالن، ودهقذا         الزبقائن  سرتعي انعمتباهاليت ت

املتارض، واملسقابقا ،  : املكاالة لنعالن والبيع الشاصي مثل نشطةيشال مجيع األ

واخلصوما ، والكوبونا  وما شابه ذلك

(3)

 . 



 

333 
 

وصققيل اإلعققالن دهققو أداة تسققويقية لعمت: "بقولققه Stanly Ulanoff ويتققراف سققعمتانلي االنققوف

ويققوم باسقعمتغالل احليقز والوققت املقافوع      .  األفكار واملتلوما  واخلاما  إىل مجاعة ما

أجردهاا يف الوسائل اإلعالميقة، أو يسقعمتاام أي وسقيلة اتصقالية أخقرى لنققل رسقائله،        

" ويقوم اإلعالن بعمتوضي  دهوية املتلن وعالقعمته بالسلتة املتلن عنها 

(4)

  

 

مثل  اإلشهارإذ ان   Publicityا يترف باإلشهار  عمتل  عاAdvertizingواإلعالن 

اإلعالن دهو اتصال غري شاصي عرب وسائل اإلعالم دهافه اإلقناع، ولكناقه غقري مقافوع    

الثان، فهو يظهر كجز  من املتلوما  العمتحريريقة يف الصقحافة كاألخبقار والعمتتليققا      

لة بالثقافققة ومققن اجلققاير باملالحظققة ان بتققض دول املغققرب التربققي ذا  الصقق  .وغريدهققا

 .الفرانكفونية تسعمتاام كلاة إشهار متادلة لكلاة إعالن يف املشرق التربي

 

 :وظائ  اإلعالن 

يقوم اإلعالن بعمتزويا اجلاهور مبتلومقا  عقن السقلتة مثقل خصائصقها وسقتردها         

إقناع املسعمتهلك بعمتكرار اسعمتتااله للسقلتة،   كذلك ومكان بيتهققا، ولاول اإلعالن

بتضها مباشقر   عاياةعامة كانت جاياة، فان  له وظائ   إذاااهلا أو ان يقنته باسعمتت

وظيفقة رئيسقة ووظقائ      :نقوعني ميكقن تلايصقها يف   و والبتض اآلخر غقري مباشقر،  

 : فرعية

 الوظيفة الرئيسة : أوال،

تتال الشركا  على تسوي  منعمتجاتها وزيادة مبيتاتها، ويقوم :  الوظيفة العمتسويقية

سوي ، إذ انه يقوم بترض الرسالة من خالل وسقائل اإلعقالم إىل   اإلعالن باور دهام يف العمت

اجلاهققور املسققعمتهاف، ويقققوم اإلعققالن بعمتزويققا اجلاهققور مبتلومققا  عققن السققلتة مثققل   

خصائصها وستردها ومكان بيتها، مما يسقاعا علقى إقنقاع املسقعمتهلك بعمتكقرار شقرا        

 .كانت جاياة إذاالسلتة، أو إقناعه باسعمتتااهلا 
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 وتعمتاثل فياا يلي: الفرعية الوظائ : ثانيا،

  :الوظيفة االقعمتصادية -0

 

األفراد  يف حياةمعمتتادة  تأعثريا ميكننا القول بان لنعالن وظيفة اقعمتصادية ذا   

سقتى اإلعقالن إىل تقرويج السقلع، ممقا يتقزز       ي. ةوالاوليق  ةق ااحملياسوواألواجملعمتاتا  

لك علقى مسقعمتوى العمتجقارة    النشاط العمتجاري والصناعي داخل اجملعمتاع ذاته، كاا يتزز ذ

للالسسا   دهافاإلعالن توفر لألفراد متلوما  عن السلع واخلاما ، كاا توفر.  الاولية

، وخصوصققا، حققول املارتعققا  واملتققاا    املنافسققةوالشققركا  الصققناعية والعمتجاريققة  

العمتكنولوجية احلايثة، ويقوم اإلعالن بعمتسهيل عالية العمتسوي  وختفي  تكلفعمتقه،  

 لسقن نوعيقة  ع عالقه، ودهقذا كلقه يقلدي إىل زيقادة العمتسقوي ، و      وُيسهل على البقائ 

ممقا  سوق التاقل   يف انعمتتاشنعمتتاش االقعمتصادي، ويلثر بالعمتالي الد إىل اقواالنعمتاا، مما ي

  .ا من البطالةل

 

 :العمتتلياية /اإلرشادية  الوظيفة-1

 

ايقاة  تعمتاثل الوظيفة العمتتلياية لنعالن بان أفراد اجلاهور يعمتتّلاون منه أشيا  ج 

حول السقلتة مقن حيقث مواصقفاتها، سقتردها، وكيق  لصقلون عليهقا، كاقا انهقم           

خصوصقا يف جمقاال  الصقحة واللياققة     يعمتتلاون طرقا، جاياة لعمتحسني أساليب حياتهم،

 .ويعمتم ذلك من خالل قوة اإلعالن اإلقناعية البانية والعمتغذية،

  :الوظيفة االجعمتااعية -1

 

دهنققا  ممققا ال شققك فيققه ان    

اجيابية وأخرى  جعمتااعيةتأثريا  ا

 اجيابياتها لنعالن تعمتض  سلبية

يف قارة اإلعقالن علقى املسقاعاة    

وذلقك  . يف يسني ظقروف احليقاة  

من خالل تقايم أنقواع مقن السقلع    

وأساليب احلياة االجعمتااعيقة القيت   

احلياة ويسقني  ادهيقة رف تسهم يف

 وجقود وال  فى علينقا  .  ظروفها

 اإلعالنا  غري الرةية القيت تققوم  

بهققا بتققض امللسسققا  ذا  النفققع 

القيت تسقتى    التام أو غري الرةية،
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وحلل بتض  ،إىل يقي  خاما  للجاهور

وتقوم اإلعالنا   .املشكال  االجعمتااعية

كذلك بعمتأثري سليب من خالل رفع توقتا  

الناس يف احلصول على السقلع واخلقاما    

دون ان يعمتحق  ذلك مما يقود يف اجملعمتاع 

رائ  كققبرية مققن  إىل االحبققاط عنققا شقق 

  .الناس

 

 :الوظيفة الرتفيهية -4

وتسقققعمتاام األغقققاني والرقصقققا  يف 

واإلذاعيققققة  اإلعالنققققا  العمتلفزيونيققققة  

والقققيت  واإلعالنقققا  امللونقققة يف اجملقققال ،

 أسقلوبا عنا البتض ها ب عاعمتيصب  االسعمتا

إشققباع احلاجققة عنققا النققاس   لققق  يف 

  .لرتفيهل

 

 عوامل جنال اإلعالن

 

تصايم اإلعالن فان دهنا  جماوعة من التوامل اليت تلدي إىل  أساليباإلضافة  إىل ب

 Edmundاإلعالن،ومن بني دهذه التوامل تلك اليت ياث عنها ادمونا ماكجاري   الجن

McGarry تعمتقوافر يف   انال تعمتحقق  يف حالقة البيقع املباشقر ق جيقب        - عناصر ةودهي سبت

 :وتعمتاثل فياا يلي اإلعالن،

 .عالن  احلاجة إىل السلتة، أو يظهر حاجة اإلنسان هلاجيب ان  ل  اإل -1

جيب ان يربط اإلعالن حاجة املر  بإمكانية يقيقها عن طري  سلتة عامة، ومن ثم  -2

سوف يفكر بالسلتة اليت يقق  لقه   ( لنعالن)فحيناا تربز احلاجة فان املسعمتجيب 

  .احلاجة

اليت قا يق  لقه   األخرىمن السلع  جيب ان ُياياز اإلعالن بني صن  السلتة وصاحبها -3

 .إشباع احلاجة ذاتها
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جيب ان يربط اإلعقالن صقن  السقلتة ااحمقادة باملكقان والظقرف اللقذين ميكقن          -4

 .احلصول منهاا علقى السلتقة

  .جيب ان يظهر اإلعالن بان احلاجة للسلتة ملحاة، وان مهاة الشرا  سهلة -5

يا، ليعمتصرف الناس الذين عقادة ال لبقون شقرا     جيب ان يتطي اإلعالن مسواغا، منطق -6

 .البضائع وال جياون مسواغا، يرضي ضاائردهم فيقام اإلعالن مسواغا، إلرضائهم

. الختاذ قرار ثابت بنا  عليه يعمتصرف فياا بتا( املعمتلقي)جيب ان لّفز اإلعالن  -7

(5)

 

ودهقي   ،املرافققة لنعقالن  ال ميكن فصقلها عقن جماوعقة الوظقائ       التناصرودهذه 

 .اليت ياثنا عنها انفا، وجمعمتاتية وملسساتيةوظائ  ذا  طبيتة فردية 

 

 : سة طرق أساسية جتتل اإلعالن فتاال،

 

دهنققا   سققة طققرق  ان James Webb Youngويضققي  جققياس ويققب ينققغ  

 :أساسية جتتل اإلعالن فتاال، ودهي

 .مة من قبل التاومعمتصب  مسعمتاال مألوفة، اليت يتلن عنها اإلعالن األشيا  تلجي ان -1

العمتذكري، ودهذه وظيفقة دهامقة جلتقل مقا تتلقن عنقه حاضقرا، أمقام         باإلعالن يقوم  ان -2

 .اجلاهور

نشر األخبار حقول مقا ُيتلقن عنقه يف احلققل العمتجقاري ةيقث يعمتقي          باإلعالن يقوم  ان -3

الفرصة للعمتتامل الواسع مع ما 

 .ُيتلن عنه

عمتجققققاوز باإلعققققالن يقققققوم  ان -4

جيقققر  اخلصوصقققية، وذلقققك 

النقققاس إىل مقققا ينظقققر إليقققه  

اجعمتااعيقا، كصقورة للعمتقققام   

اإلنساني، سقوا  أكقان ذلقك    

يف احلقققققل االقعمتصققققادي أو  

 .غريه

قياقة   إضقافة اإلعقالن  ان يقام  -5

.إىل السلتة وإىل اجلاهور

(6)
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 تأثري اإلعالن

اإلعققالن ذو قققوة  ان

وعقققي املقققر    يفتقققلثر 

وسلوكه، ودهذا العمتقأثري  

لقققه جوانقققب مترفيقققة   

 طفية وسقلوكية، وعا

 انولققققيس بالضققققرورة 

يكققون العمتققأثري علققى   

جانب واحا فقط بل ققا  

يكون على أكثر من 

. واحقققا  جانقققب يف ان

منوذجقا، لعمتقأثري اإلعقالن ودهقو منقوذا        Lavidge & Steinerويققام الفيقاا وسقعمتينر     

يبقاأ مبترفقة مقا يتلقن عنقه وينعمتهقي بشقرا          لقياس فتالية اإلعقالن ودهقو كاقا يلقي    

:لسلتةاملسعمتهلك ل

(7)

 

 

من مرحلة وعي املر  عن طري  اإلعالن بوجود سلتة مقا،  كاا نرى ويعمتارا دهذا الناوذا 

إىل مرحلة احلصول على مترفة من خالل ما يقاامه اإلعالن مقن حققائ  ومتلومقا ، ثقم     

املرحلة اليت يقوم املر  فيها بربط دهذه املترفة ةاجاتقه ورغباتقه ممقا يقلدي إىل تفضقيله      

االقعمتنقاع   يفقزه اإلعالنقا  إىل االقعمتنقاع بالسقلتة، ثقم يصقل بقه األمقر إىل        لسلتة ما، و

 .يبادر إىل الشرا ومن ثم  بأدهايعمتها
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 منوذا تسلسل تأثريا  اإلعالن

 

 

العمتحر   و  العمتأثريا  أنواع

 الشرا 

ودهو حقل األفكار إذ يقام اإلعالن :  املترفة

 املتلوما  واحلقائ 

 

 الوعي

 

 

 

 املترفة

ودهو حقل املشاعر إذ يقوم اإلعالن :  فةالتاط

 بعمتغيري االجتادها  واألحاسيس

 

 الربط

 

 

 

 

 العمتفضيل

قل احلوافز حيث تقوم اإلعالنا  بعمتحفيز أو ح

 توجيه الرغبا 

 

 االقعمتناع

 

 

 

 الشرا 

 

ُيلاقق  آرا   Paldaوقققا واجققه دهققذا الناققوذا انعمتقققادا  كققثرية ممققا جتققل بققاالدا 

وققا   .         لعمتجريبية حول اإلعالنا  اليت ال تتزز دهقذا الناقوذا  املنعمتقاين ونعمتائج البحوث ا

 :وصل باالدا  إىل ما يلي

ال يوجققا دليققل واضقق  بققان الققوعي أو املترفققة يزيققاان احعمتااليققة الشققرا  حيققث ان   "

ويظهقر ان  .  كالدهاا ميكن  ان يعمتبتا عالية الشقرا  كاقا ميكنهاقا ان يسقبقادها    

من احعمتاالية الشرا  باال، من ان تكقون قبقل القوعي     االجتادها  املفضلة ميكن  ان تزيا

ولقيس دهنقا  دليقل منشقور يظهقر بوضقول ان العمتتقبري عقن املفضقل مقن قبقل            .  واملترفة

" املسعمتهلك لشرا  سلتة يزيا احعمتاالية شرا  البايل

(8)

. 

وال شك  ان دهذا الناوذا يقام فقط احعمتاالية منطقيقة لسلسقلة عاليقا  مترفيقة     

عالن قا تقود املر  إىل اختاذ قرار بنا  على اإلعقالن، ولكقن دهنقا     وسلوكية لعمتأثري اإل

عوامل أخرى تقرر العمتحر   و الشرا ، فتلى سبيل املثال سقتر السقلتة، وآرا  املققرابني،    

 .والتادة ميكن  ان تكون عوامل أدهم من تأثري اإلعالن الخعمتيار السلتة
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 :أساليب اإلعالن العمتأثريية وعوامل االسعمتجابة هلا

ختعمتلقق  الرايققة يف األسققاليب الققيت يسققعمتاامها     

 Fryeاإلعالن كي لق  دهاف العمتأثري وققا رأى فقراى   

ان دهنققا  أربتققة أسققاليب للعمتققأثري ودهققي إمققا ان تكققون 

 .منطقية، أو عاطفية، أو انعمتقائية، أو أولية

دهي مناشاة للتقل وموجهة إىل الفكقرة  : فاملنطقية -

  مققاى وتسققعمتنا إىل العمتتليققل يف اإلقنققاع ودهققي ذا  

 .طويل للعمتأثري

دهققي مناشققاة للجانققب االنفتققالي عنققا   : والتاطفيققة-

اإلنسان ودهي ترمي للعمتأثري يف االنفتاال  أكثر مقن  

 .العمتأثري على التقل والفكر

دهقي مناشقاة تسقعمتحث الفقرد أو اجلااعقة علقى انعمتققا  صقن  متقني مقن           : واالنعمتقائية -

 .اخعمتيارا  عاياة

على شرا  نوع واحا حماد دهي مناشاة تسعمتحث الفرد: واألولية -

(9)

  

ويرى روسر ريفرز ان دهنا  ثالث قواعا أساسية نكش  فيها نقاط البيع املعمتايقزة  

 :يف أي سلتة

اشقرت دهقذه السقلتة يصقل علقى تلقك الفائقاة        : أوهلا، انك يعمتاا إىل عبارة حمقادة "

نه فاذا قرأ  أي كعمتاب علاي عن اإلعالن، وجا  ذلك يف الصفحة األوىل م. ااحمادة

ولكقققققن اجلايقققققع   -

 .يعمتجادهلون ذلك

البقققا ان يكقققون  وثانيقققا،، 

التقققققرض فريقققققاا،، 

مبتنى انقك تتقرض   

ما اليترضه اآلخرون 

أو يسققققققققعمتطيتون 

 .عرضه

وثالثا،، ان الترض ينبغي ان  

فققا  . لث على البيقع 

كانقققققت شقققققركة  

كوجليققت تتلققن عققن   

" القذي  قرا كالشقريط وميعمتقا مسقطحا، فقوق فرشقاتك        شريط متجقون األسقنان  "

. حسنا،، لقا كان ذلك عرضا،،  كاا انه كان فرياا،، ولكنه ا لث على البيقع 

وكقل  " ينظ  نفسك ودهو ينظ  أسنانك: "ثم أعطى بيعمتس للشركة دهذا الترض
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متجون أسنان ينظ  نفسقك  ودهقو ينظق     

وان أحققاا، ا ينسققب مققن قبققل إىل   -أسققنانك 

. "متجون األسنان انه ينظ  النفس

 (12)

 

 ذلققك ضققرورة خلقق  ويضققي  اوجلفققي إىل

صورة للانعمتج حماطة بهالقة مقن الرققي، فالنقاس     

لبون ان يشتروا وجيتلوا الناس يشترون بقان  

ما يسعمتهلكونه دهو منعمتج من الارجة األوىل

(11)

  

مريكيققة لنعققالن ودهققي أوتنظققر وكالققة 

وكالققة دويققل ديققن برينبققاتب علققى اإلعققالن  

ب لذا فان وليم برينبات،  باععمتباره فنا، وليس علاا،

لققن يقققرأ اإلعققالن اذا ا يعمتسققم     ايققرى ان أحققا 

." بالنضارة واالبااع، واخليال

 (12)

  

 

 

 الاوافع والرغبا  اليت جيب ان  اطبها اإلعالن

 

الاوافع والرغبا  القيت جيقب ان  اطبهقا     Victor Schwabوحاد فيكعمتور شواب 

اإلعالن أو ان  اطب بتضقها ةيقث   

  :يكون ملثارا، ودهي

 : اُّم الُتاراألمان مع تق -1

 

حيناققا أتقققام يف التاققر، أريققا ان " 

واإلعققالن " أعققيب حيققاتي بسققهولة

أو  جيب ان يشتر املر  بقان السقلتة   

  .توفر له السالمة واألمان اخلامة 

 

املقال  احلصقول على الرغبة يف  -2

والوظيفقققققة األفضقققققل  أ

: العمتقققققام االجعمتاققققاعيو

ألمقام بسرعقققة   جيب ان يكون دهنا  دائاقا، طريققا، أقصققر للوصقول إىل ا    

فققاإلعالن جيققب ان يقققام للشققا  مققا يغربققه بققالعمتوفري مققثال، أو الوضققع     

أيققن سققيكون موقققع الشققا  اذا ا "  والعمتقققام االجعمتاققاعي يتققين.األفضققل

  "لاول يسني نفسه وان يلعمتقي ويرتبط باناس أفضل؟
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 : املاي  من اآلخرينوالشتبية  -1

فاإلعالن جيقب ان   ، من اجلايع انه ملاعمتع ان ُتسأل دوما،، وان تكون مرغوبا، 

املقاي  مقن   و . اطب املر  من زاوية ان السلتة سعمتكون مثار اعجاب النقاس  

احلصول على املال من اآلخقرين شقي  مجيقل،  وانقا أحقب ان      "  يتين اآلخرين

 ".أحصل عليه حيناا أسعمتحقه، وأحيانا لصل ذلك 

 
 

 

 : يسني املظهر -4

م انه جلايقل ان يققول النقاس لقك كق     " 

أنققت جققذاب وانيقق ، واذا كققان لققايا  

الوقت واملال الذي ينفقه اآلخرون على 

 "أنفسهم، سأريهم ماذا سأفتل؟

 

 

 :اهليبة الشاصية -5

مبقققاور أبنققائي اثبققا  ان لققايهم    "   

فاإلعالن جيب " والاين يفعمتاران بهاا

ان  اطققب زاويققة حققرص الشققا    

 .على امعمتال  اهليبة

 

 

 : الصحة األفضل -6

ين كرب  كاا فتلت ال أشتر بان" 

يف السنوا  املاضية، ولكن يباو 

اني ال أملك احلافز والطاقة اليت  

واإلعالن دهنا " اععمتا  عليهاا 

 اطب املر  من حيث صحعمته 

 .وسالمعمته

 

 :أكثر راحة -7
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التايا من الناس لصقلون  "  

على الراحة، وملاذا ال أسقعمتلقي  

وذلققك " بققني الفينققة واألخققرى

 بققان يقققوم اإلعققالن بعمتققوفري  

متلوما  عقن السقلتة تقنقع    

  .املر   بأنها توفر له الراحة
 
 

 : زيادة البهجة -8

انا أعال جبها، وأعال " 

أفضل ما ميكن عاله، 

فلااذا ال أحصل على أكرب 

واإلعالن دهنا  اطب املر  من حيث انه يوفر له البهجة "   قار من البهجة

والستادة

(13)

.  

 :دور اإلعالن يف البيع الناج 

دار ماجرو دهل بان مهاة اإلعالن دهي ختفيض تكالي  البيع، ويققوم اإلعقالن   ترى 

 أنهقا  اليت تقرى  العمتالية اخلطوا  الست من  1, 2, 3, 6مبهاة أساسية يف يقي  اخلطوا   

ضرورية للبيع الناج  بيناا يقوم منقاوب املبيتقا  الرتكيقز علقى اخلطقوتني الثالثقة       

 .  منها والرابتة

 . ال باجلاهورالقيام باالتص -1

  .ثارة االدهعمتاام عنا املعمتلقيإ -2

 .خل  العمتفضيل لاى الزبون -3

 .تقايم مقرتل للزبون -4

 .امتام  أمر الشرا  -5

ااحمافظة على الزبون كي يشرتي -6

(14)

   

 

 :اخعمتيار الوسيلة اإلعالنية الفعضلى

 

باتققققت وسققققائل اإلعققققالم املعمتاحققققة يف  

ث اجملعمتاتققا  احلايثققة كققثرية لنشققر أو بقق  

ويطاقق  املتلققن ان لققق  إعالنققه . اإلعققالن

النعمتشار   األكقرب، والعمتقأثري األكثقر عاققا،     ا

ودهنقا  مقربرا  الخعمتيقار    . بني أفقراد اجلاهقور  
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اإلعالن من حيث تصاياه والوسيلة القيت  

 .سيتلن عنها وتكراره إىل آخره

عادة مقا يكقون للاتلقن وكيلقه     

اخلققاص الققذي يقققوم بعمتصققايم اإلعققالن،  

خعمتيققققار الوسققققيلة ويقققققوم كققققذلك با

اإلعالنية املالئاة هلقاف املتلقن، واققرتال    

عاد املقرا  القيت يعمتكقرر فيهقا اإلعقالن،      

ومقققن .  واققققرتال الوققققت املناسقققب لقققذلك

مسلولياته ان يعمتاارس مع املتلن التوامقل  

 .اليت جيب ان تلخذ يف االععمتبار الخعمتيار وسيلة إعالنية ما

  :ومن دهذه التوامل اليت جيب دراسعمتها ما يلي

 :يايا اجلاهور املسعمتهاف من اإلعالن  -1

ذا كقان اجلاهقور   إيايا اجلاهور عامل أساسي يف اخعمتيار الوسقيلة اإلعالنيقة، فق   

ذا كقان اجلاهقور املسقعمتهاف    إعاما، تكون اإلذاعة أو العمتلفزيقون وسقيلعمتني مالئاقعمتني و   

النشرا  ذا  اجملال  الطبية املعمتاصصة أو انمجهورا، معمتاصصا، مثل فئة األطبا  فعمتصب  

 .أكثر مالئاة

 :يايا امليزانية املعمتاحة - 2

ان امليزانية املرصودة لنعالن عامل دهام يف يايا الوسقيلة اإلعالنيقة، الن أسقتار     

اإلعققالن يف الوسققائل اإلعالميققة املاعمتلفققة تعمتفققاو  مققن وسققيلة إىل أخققرى، فققاإلعالن    

لوسقيلة ذاتهقا يقرتوال    العمتلفزيوني أعلى أستار اإلعالنقا ، بقل ان أسقلوب اإلعقالن يف ا    

ستره من أسلوب إىل آخر، فقاإلعالن العمتلفزيقوني القارامي تكلفعمتقه االنعمتاجيقة مرتفتقة       

واإلعقالن يف الصقفحة األوىل   .  بالقياس إىل إعالن يتعمتاا فقط على الصو  والكعمتابة

واإلعالن مقرة واحقاة ال لقاث تقأثريا، مثقل      . من اجلرياة غري اإلعالن يف صفحة داخلية

 .املعمتكرراإلعالن 

 : يايا تكلفة اإلعالن -0

ال يتعمتاا احعمتساب اإلعالن علقى  

اإلعقالن  نشقر  ما يافته املتلن مقابل 

بققل يتعمتاققا علققى مقققاار كفققا ة    

.  سلتة أو خامة مقا  رضعيف اإلعالن 

ولققذا فققان الوسققيلة الفعضققلى ملترفققة   

تكلفققة اإلعققالن وكفا تققه تققعمتم    

باحعمتساب كفا ة الوسيلة اإلعالنية 
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لعمتكلفة لكل أل  وذلك حسب املتادلة العمتاليةباحعمتساب نسبة ا

(15)

 : 

 اإلعالن ةتكلف                                                                             

 ققققققققققققققق           =      قارئ العمتكلفة لكل أل       

   1222      ÷حجم اجلاهور                                               

دينقار حلالقة إعالنيقة يف جريقاة       9222فتلى سبيل املثال لو أراد متلن ان يقافع   

نساة يوميا،  وكان أمامه اخعمتيار آخر لنعالن  32222مسائية توزيتها بتا املرجتتا   

نسقاة يوميقا، ولكقن اجلريقاة      72222يف جرياة صقباحية توزيتهقا بتقا املرجتتقا       

دينققار، فققان تكققالي  اإلعققالن يف  14222نفققس اإلعققالن   الصققباحية تطلققب مقابققل

اجلرياة الصباحية أقل من اجلرياة املسائية وذلك بنا  على احعمتساب تكلفقة اإلعقالن   

 922لكل أل  قارئ

                                                      

 دينار    322= ققققققق    =  ل  يف اجلرياة املسائية   أتكلفة اإلعالن لكل 

                                                     32222 ÷ 1222    

        .                                                                                                              ويكون تكلفة اإلعالن لكل قارئ ثالثني قرشا،

                                                           14222    

                                                                                                                                                                                                                                                                  دينار   222=  ققققق ققق = ل  يف اجلرياة الصباحية  أتكلفة اإلعالن لكل 

                                                       72222 ÷1222                                  

 .عشرين قرشا،وتكون تكلفة اإلعالن لكل قارئ دهي 

 

 : نوع السلتة أو املنعمتج الذي سيتلن عنه -4

 

وختعمتل  طبيتة ما سيعمتم اإلعالن عنه فكل سلتة هلا خصائصقها، ودهنقا  بتقض    

السلع اليت يالئاها اإلعالن  يف العمتلفزيقون ودهنقا  سقلع أخقرى يكقون اإلعقالن عنهقا        

 .أفضل يف الوسائل املقرو ة كاجلرائا واجملال 
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 : املنافسةن السلتة  أو اخلامة عاإلعالنا   -5

يأخققذ املتلققن يف حسققابه اإلعالنققا  املنافسققة لققه،    

وحيناا باأ  محلة إعالنا  كوكا كوال يف صقي   

كقوال ةالقة إعالنيقة     ييف األردن، قامت بيبس 1993

ويف محلة إعالنية عقن الشقاي شقها مجهقور     .منافسة هلا

الث ثق  1994شقباط   -يف شهر فربايقر   األردنيالعمتلفزيون 

إعالنا  معمتنافسة ملاركقا  الشقاي وكانقت تققع تلقك      

 .اإلعالنا  يف نفس الفرتة اإلعالنية

 

 :وأسلوبها يف اإلعالن عن السلتة الرسالةنوع  -6

عنققه باحلركققة  العمتتققبريكققان املتلققن يققرى ان اإلعققالن عققن سققلتعمته لعمتققاا   إذا 

نيقه إبقراز صقورته    كقان يت  وإذاوالعمتجسيا واللون، فسقيجا العمتلفزيقون مالئاقا، متامقا،،     

بققاأللوان فسققعمتكون اجملققال  مالئاققة لققذلك، ان نققوع الرسققالة اإلعالنيققة وخصائصققها  

كلها عوامل دهامة يف يايا الوسقيلة اإلعالنيقة    اجلاهوروأسلوبها السعمتثارة اسعمتجابا  

 املالئاة 

 

  :خصائ  الوسائل اإلعالمية

 

 ودهقذا ة املالئاقة لنعالن، ار الوسقيلة اإلعالميق  ياخعمت يفتلثر التوامل الست السابقة 

 :اعونا إىل العمتترف على خصائ  وسائل اإلعالن املاعمتلفة واليت تعمتاثل فياا يليي

 

 :ميزا  اإلذاعة كوسيلة إعالنية: أوال،
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فجهقاز الراديقو أصقب  معمتاحقا،     . لنذاعة جماوعقة ميقزا  تعمتفقوق فيهقا علقى غريدهقا       

يقو الرتانزسقعمتور أصقبحت    للااليني وميكن االسعمتااع إليه يف كل مكان وأستار راد

  .معمتاحة للجايع وينار ان  لو بيت من البيو  من وجود جهاز راديقو واحا على األقل

مقن النقاس القذين يزيقاون     %  92واإلذاعة تصل إىل اجلايع، ففي الواليا  املعمتحقاة   

ودهقذا جيتقل   . سنة يسعمتاتون إىل الراديقو ثقالث سقاعا  وثلقث يوميقا،      12أعااردهم عن 

ن اقعمتصادية على املتلن، كاا ان تكلفة أنعمتاا اإلعالن اإلذاعي قليلقة  تكلفة اإلعال

احعمتاا املتلقن وسقيلة سقريتة لنعقالن، فقان       وإذاوال ُتقارن بانعمتاا اإلعالن العمتلفزيوني، 

اإلذاعة متعمتلك خاصية السرعة والفورية، فحيناقا تكقون دهنقا  مناسقبة خاصقة فانقه       

 .حاال، وإذاععمتهإعالن فوري هلا  إعاادميكن 

ولنذاعة ميزة املشاركة، إذ يشقتر مسقعمتاتو حمطقة مقا بقالوال  هلقا، ويناقو لقاى         

باملشاركة فياا تقامه اإلذاعة له، ومن خقالل خيالقه يققوم املسقعمتاع       اإلحساساملسعمتاع 

مبل  الفجوا  اليت تقامها اإلذاعة، فهو يعمتايقل اللقون والشقكل ممقا يتقين مشقاركة       

البيققع  إمكانيققةويققوفر الراديققو . العمتلفزيققونفتالققة للاسققعمتاع ال جنققادها لققاى مجهققور  

الشاصققي لألفققراد، فبيناققا تققعمتم مشققادهاة العمتلفزيققون كأسققرة، فققان الراديققو يف أغلققب 

ومقن  . األحيان يعمتم االسعمتااع إليه بشكل فقردي يف أي مكقان يكقون الشقا  فيقه     

عيوب اإلذاعة ان الناس يسعمتاتون إليها جمقرد مسقاع بقاون ان يصقغوا وينعمتبهقوا إليهقا،       

ان اإلعالن ال ميكن توضيحه يف اإلذاعة وإبراز شكله كاا يعمتم يف الصقحافة   كاا

.أو العمتلفزيون

(16) 

 

 ميزا  العمتلفزيون كوسيلة إعالنية: ثانيا،

 

مثة جماوعة خصائ  ميعمتقاز بهقا العمتلفزيقون عقن غقريه كوسقيلة إعالنيقة، فهقو         

إىل اجلاهقور  ميعمتلك خاصية دمج الصورة والصو  واحلركة، مما جيتل اإلعالن قريبقا،  

ةيث يشبه املبيتا  املباشرة وجها، لوجه، اإلضافة  إىل ما متعمتلكه تقنيا  العمتصوير مقن  

 .أحااث تأثريا  إقناعية على اجلاهور

وميعمتلك اإلعالن العمتلفزيوني كذلك خاصية الفورية والعمتوقيت املناسقب،  فقاإلعالن   

عقالن املطبقوع، كاقا ان    واإلذاعي يصل إىل اجلاهور فقور بثقه، خالفقا، لن   أالعمتلفزيوني 

تتايل اإلعالن أو تغيريه ميكن  ان لاث يف اللحظقا  األخقرية، وميكقن  ان يصقل     

اإلعالن العمتلفزيوني إىل مجهور معمتنوع من ريفي إىل حضقري يف نفقس الوققت، وميكقن     

للاتلن ان  عمتار العمتوقيت املناسب للجاهور لبث إعالنه فيه، فالبث ميعمتا لساعا  طويلة 

ا يوفر فرصة اخعمتيار الوققت املقري  للجاهقور والقذي فيقه يسقعمتطيع اإلعقالن ان        يوميا، ودهذ

ودهو يعمتي  الفرصة للوصول إىل ربا  البيو  خصوصقا، طيلقة اليقوم لعمتصقب      .  ينفذ إليهم

ربا  البيو  أكثر فئا  اجلاهور  مشادهاة للعمتلفزيون، واملرأة،يف الغالب، دهي اليت تعمتاقذ  



 

347 
 

لذا ُيصب  الوصول إليها عن طري  اإلعالن العمتلفزيوني أمرا، قرارا  الشرا  لألمور املنزلية، 

ميسورا،، إذ ان من خصائ  العمتلفزيون انه يققود املشقادهاين مباشقرة إىل اإلعالنقا  القيت      

 .تقام نفسها إليهم ودهم سلبيون ليس أمامهم من خيار املشادهاة إال ان يعمتلقودها

اإلعقالن مقع مقا تقوفره     ويوفر العمتلفزيون  للاتلنني حرية اخعمتيار شكل ومضقاون  

تقنيا  العمتلفزيون والسيناا من امكانيا  كبرية جتتل اإلعالن جذابا، وملثرا،

(17)

. 

 

  :ميزا  اإلعالن املطبوع: ثالثا،

 

ميعمتلك اإلعالن املطبوع ميزة إبراز الصورة وكعمتابة رسالة ميكن قرا تها أكثر من 

عليه يف اجلرياة أو اجمللة مرا   اإلطالعمرة، ودهذا يتين ان اإلعالن املطبوع يعمتي  فرصة 

بيناا ال  يسعمتطيع املر  متاودة مشادهاة أو االسعمتااع إىل إعالن مت بثه يف اإلذاعة  عاياة

ميكقن للاقر     -يقة  عمحقل متقه رسقالة إقنا    إذا -كاا ان اإلعالن املطبوع . والعمتلفزيون

. يقراه مناسقبا،   العمتأمل فيه أكثر من مرة، ويكقرر ققرا ة اإلعقالن مقرارا،، يف الوققت القذي      

كان موجها، إىل شرلة خاصقة   إذاواإلعالن املطبوع ميكن  ان يكون أكثر فاعلية 

 .اخل ويعمتم نشر اإلعالن يف صح  ودوريا  معمتاصصة... مثل األطبا  واملهناسني

 : ودهاا ولكن لا عامالن من قوة انعمتشار اإلعالن املطبوع وتأثريه

جلريققاة أو اجمللققة وقققوة انعمتشققاردهاا   اعققة بوطالنسقق، امل داان اإلعققالن حمصققور بتقق  -أ

 .وتوزيتهاا

 القذين ال يققرأون  الصقحيفة   ودهقم   من الناس  كبريةان اإلعالن ال يصل إىل شرلة  -ب

 .أو انهم أميون على الرغم من تتلاهم،

 

 :يف االنرتنت ميزا  اإلعالن : ا،رابت

 

يف  ميعمتلققققققققققك اإلعققققققققققالن 

 االنرتنعمتايقققققزا  اإلعقققققالن 

صققققورة إبراز البققققاملطبققققوع 

وكعمتابقققة رسقققالة ميكقققن  

ويقوفر   قرا تها أكثر من مرة،

اإلعققققققالن يف االنرتنققققققت  

العمتلفزيقون   ميقزا   للاتلنني 

حريقققة اخعمتيقققار  مقققن حيقققث  

شققكل ومضققاون اإلعققالن 

مع ما تقوفره  املرئي واملساوع 

تقنيا  العمتلفزيون والسيناا 
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من امكانيا  كبرية جتتل اإلعالن جقذابا، ومقلثرا،  

مقع رخق  تكاليفقه مقارنقة     .

.باإلعالن يف الوسائل االتصالية األخرى 

 

 

 :تصني  اإلعالن

ميكن النظر إىل اإلعالن من زوايا عاياة، إذ ميكن تصنيفه مقن حيقث مجهقوره    

 .موضوعه ومن حيث جغرافيعمته، ومن حيث وسيلعمته ومن حيث وظيفعمته ومن حيث

 :اإلعالن من حيث  اجلاهور املسعمتهاف -أ

، يعمتوجقققه اإلعقققالن عقققادة إىل مجهقققور متقققني 

واإلعققالن إمققا ان يكققون موجهققا، إىل املسققعمتهلكني 

مباشرة، وانذا  فاإلعالن إىل املسعمتهلكني ميكن 

توجيهققه إىل شققرائ  حمققادة مثققل شققرلة ربققا      

وميكقققن  ان . اخل... البيقققو ، وشقققرلة األطفقققال 

يكون اإلعالن موجهقا، إىل رجقال األعاقال يف املهقن     

 املاعمتلفة فقا تكقون دهنقا  إعالنقا  موجهقة إلقي     

الصقققناعيني، وإعالنقققا  إىل التقققاملني يف جمقققال  

الزراعققة، وإعالنققا  موجهققة إىل العمتجققار الوسققطا      

  .وغريدهم

 

 :اإلعالن من حيث املنطقة اليت يغطيها -ب

 

كاققا ان اإلعققالن يعمتوجققه إىل مجهققور حمققاد، فققان اجلاهققور املسققعمتهاف يتققيب يف 

القيت يغطيهقا اإلعقالن     منطقة أو مناط  لرص املتلن ان يغطيها، فقا تكون املنطقة

 .منطقة حملية، مثل ان يسعمتهاف اإلعالن مجهور ماينة ما، أو حمافظة ما

وقققا يغطققي اإلعققالن منطقققة قوميققة مبتنققى ان يسققعمتهاف اإلعققالن مجهققور دولققة  

 .بكاملها

وقققا يغطققي اإلعققالن منطقققة  

إقلياية ودهذا يتين ان ياخل ضقان  

اجلاهور املسقعمتهاف مجقادهري تنعمتاقي    

ولقة يربطهقا رابطقة    إىل أكثر مقن د 

إقليايقققة مثقققل منطققققة الشقققرق    

األوسقققط، أو دول جملقققس العمتتقققاون 

وقققققا يكققققون  . اخل... اخلليجققققي

اإلعالن عامليا، ودهذا يتين ان تكقون  

احلالققة اإلعالنيققة تشققال مجققادهري 

عرب احلقاود الاوليقة، فتلقى سقبيل     
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املثال ان محلة إعالنية ملشروب البيبسي كقوال  

عمتجققاوز أو الكوكققا كققوال تشققال محلققة ت   

احلققاود القوميققة واإلقليايققة ولعمتكققون دهققذه    

 .اإلعالنا  دولية

 

نوعيققة السققلتة أو  اإلعققالن مققن حيققث -جققق 

  :اخلامة املتلن عنها

قا يكون إعالنا، عن مواد غذائيقة أو مقواد   

تنظيقق  أومققواد جتايققل أو خققاما  تتليايققة أو طبيققة أو سققيارا  أوسققاعا  أو سققلع   

  ...إلكرتونية أخل

 : من حيث الوسيلة اليت يسعمتاامهااإلعالن  -د

وبنا  على اسعمتااام الوسيلة ميكننا ان جنا دهنقا  إعالنقا، تلفزيونيقا،، أو إعالنقا،      

اخل، أو إلكرتونيقا عقن طريق  االنرتنقت أو اهلواتق  اجلوالقة        ..إذاعيا،، أو إعالنا، صحفيا،

 .وكل وسيلة من الوسائل اإلعالمية هلا خصائصها

 

 :وظيفعمتهاإلعالن من حيث  - دهق

لق  اإلعقالن وظقائ  عايقاة وميكقن  ان يقعمتم تصقني  اإلعقالن بنقا  علقى           

وظيفعمته، فققا يكقون اإلعقالن تسقويقيا، ودهقو يهقاف إىل الرتويقج لسقلتة مقا، أو ققا           

حقول   وإرشقادا  يكون اإلعالن خاميا،  إذ يساعا النقاس  يف تتقريفهم خبقاما  عامقة     

محلقة إعالميقة    1994مقارس   - وآذار/ ايقر  فرب -يف شهر شباط  األردنمسألة ما، وقا شها 

وإعالنية قامت بها الاولة خبصوص ققانون ضقريبة املبيتقا  وكانقت ققا نشقر  وزارة       

املالية صفحا  عاياة مافوعة الثان يف اجلرائا ااحملية وذلك لعمتسوي  ققانون املبيتقا    

املوافققة عليقه   وذلك بهاف إقناع اجلاهور له من ناحية وإقناع جملس النواب به لعمتاريره و

 .من ناحية أخرى

 

 

 مبادئ تصايم اإلعالن املطبوع

يهققاف اإلعققالن إىل جققذب انعمتبققاه القققاري  أو املسققعمتاع أو املشققادها ويقققوم مصققااو  

للققاري  ودهنقا  جماوعقة مقن      جاذبيقة اإلعالنا  ةيث تكون أكثر  بإعااداإلعالن 

بقان دهنقا      Bovee & Arensيقرى بقويف وآرينقز    .املبادي  األساسية لعمتصايم اإلعالن

ودهي تعمتاثل فياا يلي    مثانية مبادئ أساسية لعمتصايم اإلعالن املطبوع 

(18)

  

 :Balanceالعمتوازن   -1
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العمتوازن دهو ترتيقب التناصقر يف   

الصفحة، أي يايا اجلانب األيسقر  

مققن املركققز البصققري يف مواجهققة    

اجلانققب األميققن، وكققذلك اجلانققب  

الذي يتلو فوق املركز البصقري يف  

 واجهة اجلانب الذي يقع أسفله م

 :ودهنا  نوعان من العمتوازن

تققوازن رمسققي وتققوازن غققري     

 رمسي 

(. البصقري )خراا فان النقطة املرجتية اليت ياد العمتوازن دهقي مركقز الرايقة    ويف اإل

واملركقز البصققري يقققع فققوق منعمتصقق  مسققاحة الصققفحة مبسققافة الققثان أو يقققع عنققا  

 .أسفل الصفحة ( سة أمثان )5/8

 :Formal Balance  زن الرمسياالعمتو -أ

زن الرمسي االعمتااثل الكامل دهو مفعمتال العمتو

حيققث تكققون عناصققر معمتااثلققة علققى جانبقققي 

اخلققط الققذي يفصققل اإلعققالن ةيققث يتطققققي  

ويهقققاف دهققذا .  اإلعققالن وزنققا، بصققريا، معمتساويقققا،

النوع من العمتصاقيم إىل يقي  صقورة حمافظقة  

 انومسعمتقرة وبها عنفو

 

 :Informal Balance  زن غري الرمسيلعمتواا. ب

 

ويعمتم يقي  ذلك بوضقع عناصقر رتعمتلفقة    

االحجققام والشققكل وكثافققة اللققون والقعمتامققة علققى    

ومتظم اإلعالنقا   .مسافا  رتعمتلفة من املركز البصري

تسققعمتاام دهققذا األسققلوب ألنققه جيتققل اإلعققالن أكثققر   

  .تشويقا، وخياال، واثارة

 

 

  :Movementاحلركة   -1

 

ركة املبقاأ القذي بنقققا  عليقه    وتتقين احلق

 يققوم 
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 القارئ بققرا ة اإلعالن بعمتعمتابع، ويعمتقم يققي  

  :ذلك من خالل عاة أساليب

  Gaze Motionمن خالل حركة البحلقة   -أ

فاوضقع الناس أو احليوانا  يف اإلعقالن جتتقل عيقونهم توجقه عيقون القققارئ إىل       

 .التنقصر العمتالي يف األدهاية لقرا ته

 
القيت تشققري أو الزوايققا أو    األصقابع األسقهم أو  عمتااام وسقائل ميكانيكيقة مثقل    اس -ب

 .  اخلقطوط أو األسقهم اليت توجه االنعمتباه من عنصقر إىل آخقر

ويف العمتلفزيون يعمتحق  ذلك ةققركة املاقثلني أو   

  .الكامريا أو بعمتغيري املناظر

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  .رب القارئ على القرا ة العمتعمتابتيةاسعمتااام شريط من الرسوم املعمتتاقبة اليت جت -ج
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حيقث  . للعمتأكيقا علقى جسقم الكعمتابقة أو الصقورة      اسعمتااام الفراغ األبيض واأللقوان  -د

 . امللونرياملظلم إىل الضو  من امللون إىل غ تعمتحر  التني من التنصر

         

 

يف اللغققة )الصققفحة  اسققعمتااام نزعققة القققارئ الطبيتيققة بققالعمتحر  مققن أعلققى يسققار    -ه

باللغقة  ويقعمتم العمتحقر    ( يف اللغقة التربيقة  )ومن ميقني أعلقى الصقفحة    ( اإلجنليزية

 .Diagnol  Zاإلجنليزية فطريا، 

األكرب واملهقيان   حيث جيذب انعمتباه القارئ للتنصر اسعمتااام حجم املتلن عنه نفسه،بو 

 .دهيانة يف الصفحة ثم يعمتجه إىل التناصر األصغر
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                     1  - 

/ العمتحصقققي 

  Proportion :العمتناسب

جيققب  اعطققا   التناصققر حصققة مققن مسققاحة   

 .اإلعالن  الكلية بنا   على  أدهايعمتقها

البا،  ما تسعمتاام التناصر كاية معمتنوعقة  غو

أو ثققالث وذلققك  يققز كققان تأخققذ حصققعمتنيمققن احل

الكايا  املعمتساوية  Monotonyلعمتجنب أحادية 

 .عنصر من عناصر اإلعالن لكل حيز لل
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  Contrast: العمتناقض -8

مثقل   .واحلجقم والقناط أسقلوبا، جلققققلب االنعمتبقاه      يشكل العمتناقض من حيث اللون

أو اسعمتااام إعالن أبيض وأسود مع . سودا  البيضا  املفرغة على خلفية اسعمتااام األحرف

 .إطار أمحر أو اسعمتااام أحرف طباعة غري اععمتيادية

 

 

  Continuity :االسعمتارارية -5

ميكن  ان نتزودها إىل التالقة بقني اإلعقالن وبقني بقيقة احلالقة اإلعالنيقة وذلقك        

باسعمتااام نفس العمتصايم والناط والنغاة جلايقع اإلعالنقا ، وذلقك باسقعمتااام صقو       

 الشا  نفسه يف اإلعالنا  لنذاعة والعمتلفزيون، وكذلك بعمتوظي  التناصر غري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمتياديققة والفريققاة يف اخلطققوط املسققعمتاامة يف اإلعالنققا  أو باسققعمتااام ثابققت  االع

وشاصقققيا  الرسقققوم والشاصقققية املتلنقققة   Logoللتناصقققر األخقققرى مثقققل الشقققتار 

  Catchy Sloganالكاركاتورية أو عبارة الشتار اجلذاب 
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 Unity: الوحاة -6

 ا ذا  عالققة ببتضقها  هق لكنو مكون مقن أجقزا  رتعمتلفقة    تتين الوحاة ان اإلعالن

 .انطباعا، معمتسقا، ةيث يتطي اإلعالن

 

 Clarity & Simplicity:  الوضول والبساطة - -7

 

اون ان يلثر على  فتالية اإلعالن، بن حذفه كجيب حذف أي عنصر من اإلعالن مي

فان اسعمتااام أمناط رتعمتلفة من األحرف أو اسعمتااام األحرف الصغرية، أو التناصر ااحماطقة  

العمتوضيحية،  مبربتا  واسعمتااام التايا من الرسوم

خراجقققا، متقققاا، لنعققالن   إكققل ذلققك يتطينققا   

 .وجيتله صتب الققرا ة ويلثر سلبيا، على  أدائه

 

 White Space)  اسققعمتااام املسققاحة التازلققة  -4

Isolation) 

واملساحة البيضا  دهي اجلز  الذي ال يشقغله أي  

. لونقا، آخقر  عنصر آخر من اإلعقالن حعمتقى لقو كقان     

وتسعمتاام املساحة البيضا  لرتكيز االنعمتبقاه علقى   
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فاذا وضتت مساحة بيضا  حول أي ن  فقان ذلقك يظهقر وكانقه ضقو       .  عنصر متزول

 .مركز عليها فاملساحة البيضا  هلا تأثري كبري يف الصورة اليت يريا الفنان ان  لقها

 

 

 

 

 

 

 توزيع الفراغ يف اإلعالن املطبوع

 

يف اإلعالن املطبقوع ةيقث يأخقذ أشقكاال، عايقاة       الفراغاسعمتغالل  يعمتنوع أسلوب

تسعمتهاف مجيتها جذب الققارئ واألسقاليب العمتاليقة توضق  لنقا  أمناطقا، رتعمتلفقة لعمتوزيقع         

 .الفراغ يف اإلعالن املطبوع

  :األسلوب األول

أفقيقا كاقا  يف    و أ(أ -1)دهقو يف شقكل    كاقا عاوديا تقسيم الصفحة بالعمتساوي  -1

 ( ب -1)شكل ال

 

 (أ -1)شكل            
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 (ب-1)شكل               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كاقا ميكن تقسقيم الصفحقة إىل ثالثة أقسام معمتسقاوية بعمتقسقياها إىل ثالثقة    

دهنققققا جيتققققل   ( د -1)أفقيقة شكل أو ثالثقة أقسقققام ( ا- 1)أقسام عاوديقة شكل 

 الصفحققققة غقققري مقققثرية لالنعمتبقققاه

ودهققذا نققاتج مققن   روتينيققة ومملققة 

  .والعمتااثل املساواة

 (ا- 1)شكل                      
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 (د -1)شكل                    

 

 

 

 

 

 

 

 :تقسم الصفحة إىل قساني غري معمتساويني  يف الصفحة: األسلوب الثاني

،ودهققذا  (ب-2) كبري وقسم صغري أفقيقا،  م، أو قس(أ-2)قسم كبري وقسم صغري عاموديا، 

احلياة بني منهم ليسقوا   يفالصراع  تتبري عن عام املسقاواة وعن العمتقسقيم غري املعمتااثقل

وجوددهقا، ودهقي بهقذا     املساحة األكرب من أجل املساحة األصغر تكاف  ضا بانااد، إذ ان

تترب عن وضع درامي غري معمتكافس ومشواق وحمّفز ومثري لالنعمتباه

(19)

  

          (أ-2)شكل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ب-2) شكل                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

359 
 

 (ج-2) شكل          

 

 
 

 

 

 

 :األسلوب الثالث

 علققى ثالثققة أقسققام غققري معمتسققاوية يقسققم توزيققع الفققراغ 

الصفحققة إىل ثالثققة أقسققام غققري معمتسقققاوية عامققوديقققا، أو   

ثقل األسقلوب  الثقاني يتاققل علقى     ودهقو م(   ب  -  3) ، (أ  - 3) الناوذجقققني  أفققيا، مثقل

تفس  اجملقال أكثقر    الثاني، وذلك الن الفراغا  الثالث االنعمتباه أكثر من الناوذا إثارة

 .يف اسعمتقغالل مساحقا  اإلعالن ملزيا من العمتققنوع

 (أ-3) شكل                                                  

 

 (   ب  -  3) شكل                                                          
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 : األسلوب الرابع

يققوفر تقسيقققاا، للفققراغ  أكثققر تتقيقققاا،من   ودهققذا األسققلوب بنااذجققققه  املاعمتلفقققة

النااذا السقابققة،  إذ يقسم الصفحة إىل  أربتة أقسام من خالل تقاطققققع فققي زاويققة    

ا وان تقاطع املسقاحا    أو عاوديساحا  أفقيا،  فهققو يسا  للفنان باسقعمتغالل امل. قائاقة

 .يوفر له  أداة  دهامة جللب االنعمتباه
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 :األسلوب اخلامس

 

 لعمتتطينا شبه منحرف وثققالث  ودهو منوذا يقسم الصفحة إىل أربتة أقسام غري معمتساوية 

طع اخلطقني كاقا يقرى ديركنسقن     معمتققاطع وتققا   مثلثا  غقري معمتسقاوية وشقكل   

ورفيقاه يرمز إىل تقاطقع سيفني ودهذا  ل  جوا، من الشجار واملتركقة ومقا شقابه ممقا     

 .يثري االنعمتباه

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األسلوب السادس

شقكل ةيقث   ( ب - 6) وشقكل  (  أ  - 6) ا يسعمتاام حماور معمتوازيقة شقكل   ودهو منوذ

مثقل الناقوذا الثالقث، ودهقذا الناقوذا أكثقر        يكوان لنا أقساما، ليست مسقعمتوية أفقيقا،  

درامية من الناوذا الثالث، فهو منوذا يقوحي بالشقتور باحلاجقة إىل الققوة بالصقتود أو      

 .جذب شي  إىل أعلى أو تأثري با اار شي   أو اإلحساس بسرعة اال اار
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 :  األسلوب السابع

نحنى واملسقعمتقيم ومثقل دهقذه العمتصقاياا  تقوفر      اسعمتااام تقسيم الصفحة عن طري  امل

واملنحنى يقوفر للاصقام   .  ثالثة فراغا  يف الصفحة حيث تتطينا منحنيني ومسعمتطيال،

تصققاياا، انسققيابيا، معمتققافقا، وناعاققا، وقققا يفعمتقققا دهققذا النققوع مققن      إلعطائنققافرصققة 

ط بقالقوة واالجتقاه ااحمقاد القذي يتطيقه العمتصقايم بقاخلطو        اإلحساسالعمتصاياا  إىل 

 .املسعمتقياة
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 :األسلوب الثامن

 

 .اسعمتااام تقسيم الصفحة باخلطوط املنحنية املعمتقاطتة  

ان اسعمتااام املنحنيا  يعمتواف  إىل حا ما مع املزاا النسائي، بيناقا العمتصقاياا  املرتبطقة    

لرجقال يتجقبهم دائاقا،    باخلطوط املسعمتقياة أكثر توافقا، مع املزاا الرجالي، وذلقك الن ا 

اإلعالنا  اليت تعمتجه إليهم مباشرة باحلقائ  وباألسلوب املنطققي، أمقا اجلانقب اجلاقالي     

 .كاا دهو دهام بالنسبة للنسا الذكوري فهو ليس مهاا، جاا، يف اإلعالن 
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بالطاانينقة والنتومقة وميكقن     واإلحسقاس واخلطوط املنحنية ختلق   جقوا، مقن اهلقاو      

 .رتعمتلفة باخلطوط املنحنية احلصول على تصاياا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :  األسلوب العمتاسع

 

وفيه يعمتم اسعمتااام مثلث يقسم الصقفحة إىل أقسقام معمتوازنقة، وميكقن تبقايل قاعقاة       

 .املثلث باجتادها  رتعمتلفة
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، وميكن تبايل نصفني وفيه يعمتم اسعمتااام مثلث يقسم الصفحة إىل :  األسلوب التاشر

 .من اليايني أو اليسار  القائاة  املثلثبزاويعمته القائاة لعمتكون زاويةعاة قا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :  عشرادي األسلوب احل
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ودهو اسعمتااام الناط احلر والذي فيه يعمتم اسعمتااام تقوازن غقري مقألوف ال يتعمتاقا األمنقاط      

 .اعمتلفة لنعالنالسابقة وفيه يقوم الفنان برت  احلرية للتني للعمتنقل خالل التناصر امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلعالن واجملعمتاع
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حيقاة   يفاإلعقالن كنشقاط اتصقالي بقا  تقأثريه كقبريا،        انليس دهنقا  شقك يف   

اجملعمتاتا  املتاصرة، فكاا انه يلثر يف ترويج السلع، إال انه يسهم عاليا، يف نشر ققيم  

اس، وتعمتأثر اليقوم التقادا    لاى الن واألذواقواجتادها  جاياة ويتال على تغيري التادا  

رتباى أجيال جايقاة ودهقي   تالغذائية من حيث نوعية الغذا  وأسلوب تناوله باإلعالنا ، و

باملوضققا   ا زيققألا عمتققأثر أنققواعتو واملشققروبا  الغازيققة، ىاحللققو أنققواعتعمتققذوق الشققطائر و

 .التاال عمتاجتاملاعمتلفة اليت 

ويقلدي إىل خلق  منقط مقن     ليقة يف توسقيع دائقرة االسقعمتهال      ايسهم اإلعقالن بفت 

وحيناا يعمتلققى جمعمتاقع مقا إعقالن ُمَتقاا مقن قبقل        . السلو  االسعمتهالكي عنا اجملعمتاع

ثقافة مغايرة لثقافعمته فان دهذا اإلعالن عامال، من عوامل العمتغيري االجعمتاقاعي، ويكفقي   

القيت تتاقل علقى     ،اإلعالن ميكن  ان يقام بتض أمناط املبعمتكرا  ان باملر  يار   ان

 .ى احلياة يف اجملعمتاعرفع مسعمتو

، ولكقن دهقذه األدهايقة ال تتفقي اإلعقالن مقن       شك البان دور اإلعالن دهذا له أدهاية 

قاده، فاإلعالن يواجهنا كل يوم يف اجلرياة واجمللة والعمتلفزيون ويف الطرقا  وحني أنعمت

 نسعمتاع إىل اإلذاعة ولذا فانه سيكون يف املواجهة يوميا، ولذا فان نقاد اإلعالن يقرون ان 

منافسقة، ويف   أخقرى يل الزبائن من سلتة إىل سلتة واإلعالن يلثر تأثريا، كبريا، على ي

اجملعمتاتا  النامية اليت ال تسعمتطيع يال منافسة سقلع أجنبيقة يكقون تقأثريه كقبري      

على االقعمتصاد القوطين، ولكقن يف ظقل منطق      

السققوق احلققر العمتنافسققي يكققون ذلققك مشققروعا، 

 .ألفضللويكون البقا  يف دهذه احلالة 

كاا ان دهنقا  مقن النققاد القذين يقرون ان      

على املسقعمتهلك إذ ان   إضافيااإلعالن يتعمترب عبئا، 

قياققة اإلعالنققا  سققوف تضققاف إىل تكلفققة     

السلتة، ودهذا صحي  مقن ناحيقة، إال ان اإلعقالن    

كاية  من ايويزلسلع اميكنه ان يوسع سوق 

 .خفض تكلفعمتها ىلإأنعمتاجها مما يلدي 

 ان اإلعققالن  لقق  ويقرى بتققض النققاد إىل  

الرغبققا  يف شققرا  سققلع دون احلاجققة إليهققا ممققا  

يلدي إىل دهار اقعمتصادي مسقعمتوى الفقرد واألسقرة      

 .واجملعمتاع

كاقققا ان اإلعقققالن يعمتوجقققه إىل اجلاهقققور 

ملااطبة عواطفهم وغرائزدهم أكثر من خطابقه لتققوهلم، لقذا فقان اإلعالنقا  تسقعمتهاف       

م إىل شقرا  السقلتة املتلقن عنهقا وهلقذا فقان       قيادة ويريك الناس للقيام بأفتقال تققودده  
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الناس عنهقا وهلقذا متيقل اإلعالنقا  إىل      اضراإلعالنا  تقوم بوص  السلتة مما لق  

.اسعمتااام لغة عاطفية أكثر من ميلها إىل تقايم متلوما  ووص  نوعي للسلتة

(22 )

 

وبتضها  كاا ان اإلعالن يف رتاطبعمته التواط  والغرائز يسعمتغل املرأة يف اإلعالن

 .اإلعالنا يتاا إىل اسعمتثارة الغرائز اجلنسية من خالل تلك 

وأي معمتابع لنعالنا  ميكنه ان يشادها كي  يقعمتم توظيق  املقرأة يف اإلعالنقا      

فاملرأة تغين وترق  يف متظم ما نشادها من إعالنا ،وميكننا ان نشقادها   ،العمتلفزيونية

نقا  ختق  الرجقال، ان ظهقور املقرأة يف      اإلعالنا  يف اجملال  اليت تسعمتاام املرأة يف إعال

يكون ذلقك وسقيلة السقعمتغالل املقرأة باععمتباردهقا       أالولكن جيب  اإلعالنا  ليس خطأ،

 .فحسب انثى

ان التصر الذي نشهاه، يشري إىل ان اإلعالن سوف يزداد تأثريه والشك بقان اإلعقالن   

يف اجملعمتاقع يصقب    يزداد انعمتشاره ونفوذه يف الوطن التربي، ومقع ازديقاد ققوة اإلعقالن     

دهنا  ضقرورة لعمتنظقيم مهنقة اإلعقالن، وإصقاار ققوانني أخالقيقة تقنظم املهنقة وياقي           

ي قوانني املطبوعا  يف الاول التربية لعمتنظيم املهنقة وتلقك مسقئولية    وال تكفاجملعمتاع، 

 .مزدوجة يقع عبلدها على احلكوما  وعلى شركا  اإلعالن
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 الفصل الثاني عشر   

 

 التالقا  التامة واجملعمتاتا  احلايثة
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 حمعمتويا  الفصل الثاني عشر

 التالقا  التامة واجملعمتاتا  احلايثة

 

 

 ماخل  

 واإلشهارفرق بني التالقا  التامة واإلعالن ال 

 تتري  التالقا  التامة 

 عناصر التالقا  التامة 

  وظائ  التالقا  التامة 

 أدهااف التالقا  التامة 

 اخعمتصاصيو  التالقا   التامة 

 جماال  عال خربا  التالقا  التامة 

  التالقا  التامة ووسائل اإلعالم 

 مجهور التالقا  التامة 

 لتامة واسعمتااام اإلعالنالتالقا  ا 

 ةوث التالقا  التامة واإلعالن 

 التالقا  التامة واجملعمتاع 
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 الفصل الثاني عشر 

 

 التالقا  التامة واجملعمتاتا  احلايثة

 

 :ماخل 

أد  الثورة الصناعية إىل بقروز الصقناعا    

الضااة، واليت قامت متها الشركا  واملصقانع  

مللسسققا  الكققربى والققيت أصققبحت تتنققى    وا

بعمتوثي  الصلة جباهوردهقا، وتتاقل علقى إبقراز     

وكلاقا زاد   . صورة مشرقة هلا عنقا اجلاهقور  

درجة الشك وعام الثقة بالشقركا  واملصقانع   

كلاا ازداد  احلاجة لقاى دهقذه امللسسقا  إىل    

التالقا  التامة لعمتقوم مبواجهة مثل دهقذا الشقك   

 .وعام الثقة

. السققعمتهال  عنققا اجلاهققور ومققع ازديققاد ا 

وزيققققادة اخلققققاما  االسققققعمتجابة واالتصققققال   

القيت تققوم بهقا     واألنشقطة جباادهريدهم وذلك للحفاظ عليهم كزبائن، ومع تتقيا احلياة 

احلكوما  وحاجاتها إىل العمتواصل مع اجلاهور كانت التالقا  التامة دهقي السقبيل إىل   

 .العمتواصل بني احلكومة واجلاهور

ان ومع زيادة العمتاص  يف اجملعمتاتا  احلايثة فقان حاجقا    ومع زيادة عاد السك

دهلال  باأ  تزداد وتعمتنوع، ولذا فان العمتترف على حاجا  اجلاهور وتفسريدها والعمتترف على 

اجتادهاتهم أصبحت ضرورة تقوم بها وسائل اإلعالم 

(1)

  

 

  :واإلشهارالفرق بني التالقا  التامة واإلعالن 

واإلعقالن    PublicRelation  التالققا  التامقة   غالبا، ما يقعمتم اخللقط بقني مصقطل    

Advertising  واإلشهار Publicity .        وكقي يعمتضق  مفهقوم التالققا  التامقة ال بقا مقن

فاإلعالن كاقا عرفنقا   .   واإلشهارتوضي  الفروق بني مفادهيم التالقا   التامة واإلعالن 

اجتقاه   فيهقا ذو دهو مهاة تسويقية تتعمتاقا علقى وسقائل االتصقال اجلاقادهريي فاالتصقال       

 إداريقة بيناقا التالققا  التامقة دهقي مهاقة      . واحا، ويعمتم متويل اإلعالنا  من قبل  املتلن

تتعمتاققا علققى مجيققع أشققكال االتصققال املعمتاحققة مققن االتصققال الشاصققي إىل االتصققال    



376 
 

اجلاادهريي وطبيتة االتصال فيها ذو اجتادهني، وتظهر رسائل التالقا  التامة كاقاال  

 . افعمتعمتاحيا  غري مافوعة الثان أو أخباريةأو قص  

اإلشهارأما 

1

يف وسائل اإلعقالم املاعمتلفقة ودهقي بهقذا      األخباريةفهو نشر القص   

املتنى تكون أداة من أدوا  التالقا  التامة وقا توظ  التالقا  التامة اإلعالن خلامقة  

أدهاافه

(2)

  . 

. لنعمتتقرف عليقه  ومن خالل دهذا العمتفري  ميكننا الاخول إىل عقاا التالققا  التامقة    

احا النشاطا  اهلامة اليت برز  يف القرن التشقرين، لعمتكقون ضقان الفتاليقا       باععمتباره

 . اليت تسهم وسائل اإلعالم اجلاادهريي يف تنفيذدها

وتشال التالقا  التامة جماوعة من األنشطة اليت تقوم بها اإلدارة يف امللسسة مثقل  

ال امللسسة، والتالقا  اإلنسقانية فيهقا،   العمتترف على اجتادها  اجلاهور اليت تلثر على ع

وصورة امللسسة لاى اجلاهور وقياس اجتادها  اجلاهور حول سياسقا  امللسسقة وأنعمتاجهقا    

 . وخاماتها

 

 تتري  التالقا  التامة

بقا  واضقحا    من خالل العمتفري  السقال  بقني التالققا  التامقة واإلعقالن واإلشقهار        

 :  للتالقا  التامة نقعمتبس العمتتري  العمتاليومن العمتتريفا مفهوم التالقا  التامة

التالقا  التامة دهي عاليقة مسقعمتارة تسقتى اإلدارة مقن خالهلقا ااحمافظقة وتتزيقز        "

الفهققم والثقققة بققني الزبققائن واملسققادهاني واملسققعمتاامني وجققريان امللسسققة واحلكومققة    

ع ومقن خقالل مجيق   ( داخليقا، )واجلاهور بشكل عام من خالل العمتحليل الذاتي والعمتصويب 

" العمتتبري خارجيا،  أساليب

(3)

. 

وبنا  على دهذا العمتتري  فقان اجلاهقور ميكقن  ان يكقون داخليقا، ةيقث يشقال        

املسققعمتاامني، وخارجيققا، ميكققن  ان يشققال الزبققائن واملسققادهاني واجلاتيققا  ووسققائل  

                                            

 يستخدم مصطلح اإلشهار يف بعض دول املغرب العريب مبرادفا ملصطلح اإلعالن يف املشرق العريب  1
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ويصقب  دهقاف التالققا  التامقة دهقو      . اإلعالم وقادة الرأي واحلكومة والشاصي التادي

امللسسة أو شرا  سقلتها، وان لقعمتف  بصقورة    / لعمتّقبل خاما  الشركة  يفيز اجلاهور

 . يواف  على سياساتها وادائها انالشركة و/ مشرقة عن امللسسة 

 :للتالقا  التامة على  أنها هاتتريف  Public Relation Newsوُتّقام 

ياسقا   التالقا  التامة وظيفة إدارية لعمتقييم اجتادها  اجلاهقور، وتقربط بقني الس   "   

واإلجرا ا  للفرد أو املنظاة باملصاحل التامة، وتنفذ برناجمقا، عاليقا، للحصقول علقى فهقم      

" اجلاهور وتقبله 

(4)

  

التالققا    Longmanويترف فاموس وسائل اإلعالم واالتصال الصادر عن لوجناان 

 :التامة مبا يلي

وظيفة إدارية تتاقل علقى احلصقول علقى      "  

نظاقة أو املتلقن أو الفقرد    اجتادها  اجلاهور  قو امل 

وتتاققل علققى تقيياهققا، ويعمتبققع دهققذه التاليققة    

املسققعمتارة السياسققا  واألنشققطة للانظاققة والققيت 

تعمتااثل مع مصاحل اجلاهور، وكذلك يقعمتم تنفيقذ   

برنققامج عاققل لعمتنايققة فهققم اجلاهققور  وثقققعمتهم     

"  ودعاهم وقيوددهم للانظاة 

(5)

  

 

 Rexريكس دهارلو . و العمتتري  الذي قامه د

Harlow  ودهو أحا علاا  االجعمتااع   - 1976عام

من أمشل  -  ومن املاارسني للتالقا  التامة،

 :التالقا  التامة إذ يرى أن ,العمتتريفا 

مميزة تساعا يف تأسيس  خطوط اتصال وقبول وتتاون معمتبادل  إداريةدهي وظيفة "           

تشال كذلك على وااحمافظة عليها  ويف تأسيس العمتتاون بني املنظاة ومجهوردها و

إدارة املشاكل والقضايا، وتساعا اإلدارة يف أنعمتظل على مترفة بالرأي التام وتسعمتجيب 

 له، وياد وتلكا مسئولية اإلدارة خلامة مصاحل اجلاهور، وتساعا اإلدارة لعمتبقى

يقظة وتسعمتاام العمتتبري بفاعلية، وختام كنظام يذير مبكر للاساعاة يف توقع 

" البحث، والصو  وتكنيكا  االتصال كأدوا  رئيسية االجتادها ، وتسعمتاام 

(6)

.  

وتنبع مشولية دهذا العمتتري  من  انه  ُيحقااد وظقائ  التالققا  التامقة ومسقئولياتها      

 .وأساليبها

  Craig Aronoff & Otis Baskinيتقرف كقريج ارونقوف وأوتقيس باسقكني      

 :بقوهلاالتالقا  التامة 

تسقاعا علقى يايقا أدهقااف املنظاقة وتسقهل        إداريةالتامة دهي وظيفة  التالقا " 

ويقوم رجال التالقا  التامة باالتصال باجلاهور الااخلي واجلاهور اخلارجي . العمتغيري فيها
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. ذي الصلة باملنظاة، وذلك بهاف خل  العمتااسك بني أدهااف املنظاة والعمتوقتا  اجملعمتاتية

ا دهاجملعمتاتيققة وينفققذوالتالقققا  التامققة بققرامج املنظاققة والعمتوقتققا    اخصققائياوويطققور 

برامج املنظاة اليت يّفز تبادل العمتقأثري   ناون ويقياوينفذو ونيطوركذلك و. ادهاوويقيا

"والفهم بني أجزا  املنظاة واجلاادهري

(7)

 . 

 عناصر التالقا  التامة

ومن خالل دهذه العمتتريفقا  ميكننقا ان نسقعمتال  عناصقر التالققا  التامقة والقيت        

 تعمتاثل فياا يلي 

  .إداريةوظيفة  -1

 لالتصال باجلاهور -2

 إطقققارالقققااخلي يف  -أ

 .امللسسة

اخلققارجي اجلاهققور  -ب

 التام

خطقققوط االتصقققال ذا   -3

 اجتادهني

 :تهاف إىل- 4

الفهم والثققة   تناية -أ

والققققققاعم وتقبققققققل 

اجلاهققققور لسياسققققة  

 .امللسسة

تقيقققيم اجتادهقققا    -ب

اجلاهققور والعمتنبققل بهققا  

 .اواالسعمتجابة هل

دعققققم سياسققققا    -ا

 .امللسسة

 .التال كنظام يذير مبكر -د

 تسعمتاام مجيع وسائل االتصال الشاصي واجلاادهريي -5

 .من أدواتها اسعمتااام البحث التلاي -6

ومن خالل يليلنا هلذه التناصر ميكننا ان نعمتترف على وظقائ  التالققا  التامقة    

 .ومسئوليا  رجل التالقا  التامة وجماال  انشطعمته

 

 

 :وظائ  التالقا  التامة وأدهاافها
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 إعالمبان للتالقا  التامة ثالث وظائ  تار ية ودهي   Bernaysيرى برينايس       

وظيفة دهامة للتالققا    اإلدمااووظيفة . الناس بتضهم مع بتض وإدمااالناس وإقناعهم 

األفققراد التامققة الققيت تسققتى إىل تكياقق  النققاس وإىل ان يقومققوا بالعمتفسققري وإىل انققاماا  

وفهم الناس أساسي للوجقود يف ظقل اجملعمتاقع العمتنافسقي،  واملترفقة      . واجلااعا  واجملعمتاع

دهامة لكل فرد للعمتتامقل مقع اجلاهقور،  ومقن خقالل التالققا  التامقة ميكقن للفقرد أو          

اجلااعققة ان يضققان القققرارا  التامققة مسققعمتناة إىل املترفققة والفهققم     

(8)

ويققرى بليققك   .

ان تتقياا  اجملعمتاع احلايث جتلقت مقن التالققا       Blake & Haroldsenودهارولاسن 

التامققة اليققوم وظيفققة مققن وظققائ  أي إدارة سققوا  أكانققت ملسسققة جتاريققة، أو منظاققة 

واهلاف من التالقا  التامة دهقو  . حكومية،  أو اياد عاال ، أو جامتة أو أي وكالة أخرى

احلصققول علققى الققاعم 

وتتققاون النققاس الققذين  

 تستى املنظاة العمتقأثري 

عليهم 

(9)

.  

 

أدهققااف التالقققا  

 التامة

ومققن خققالل دهققذه  

الوظائ  فان التالقا  

التامققققة تسققققتى إىل  

يقيقق  جماوعققة مققن 

 .األدهااف  من أبرزدهققا

فهي تستى زيادة شتبية اسم الشركة أو سلتعمتها وتفضقيلها علقى غريدهقا وذلقك       *

تقرويج بيقع   باملساعاة على بنا  مستة الشركة اليت تقق  ورا  السقلتة أو اخلامقة و   

 . منعمتجاتها أو خاماتها

. وتتال على يويل اجلاهور إىل زبائن للاامة أو السلتة القيت تققامها  الشقركة     *

فاهلاف من التالقا  التامة ليس فقط بنا  مستة فهذا اهلاف يستى للازيا من القرواا  

 . مبنعمتجا  امللسسة أو خاماتها

/ ة وصقورة قياديقة للشقركة    وكذلك تستى التالقا  التامقة إىل تأسقيس دهويق     *

 .امللسسة يف السوق

امللسسة قامية أو جاياة فانها تهاف إىل ان تكون رائاة / وسوا  أكانت الشركة 

يف جماهلا معمتايزة عن غريدها ممن ينافسقها وةيقث يصقب  هلقا دهويعمتهقا البقارزة املنافسقة        

 .وكالسسة تعمتحال املسئولية بكل جاارة مما جيتلها يف مركز الصاارة
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 امللسسقة وتوسقيتها، وذلقك بنشقر أفكقار       أسقواق ستى التالققا  التامقة إىل تطقوير    وت

جاياة يعمتقبلقها النقاس، تفسق     

اجملققققال لعمتسققققوي  سققققلتها أو  

خقققاماتها يف جمقققاال  جايقققاة 

 .وأسواق جاياة

    وتتقققال التالقققا  التامققة إىل

يققققي  قبققول اجعمتاقققاعي مققن  

اجلاقققهور للشقققركة ودهقققي يف 

اعا  دهقذا األثنا  تكون ققا سق  

على ترويج منعمتجقا  الشقركة   

و ن نترف ان دهنا  شقك دائقم   

عنا الناس بالشركا  ولذا 

فققان خلقق  قبققول اجعمتاققاعي 

بالشقققركة والثققققة بهقققا   

أساسقققيان لعمتتزيقققز وضقققع  

امللسسققة، اذا مت / الشققركة

يقيقق  ذلققك ميكققن  ان   

الشقركة  / تصب  امللسسة 

مقبولقققة اجعمتااعيقققا، يشقققار 

إليهققققا وإىل إسققققهاماتها يف 

 .عمتاع وأفرادهخامة اجمل

  ومن مهامها جتاوز سو  فهم

الشركة وخلاماتها، وتكون مهاة التالقا  التامة املسقاعاة يف  / اجلاهور للالسسة 

ختطي التقبا  أمام امللسسا  وخاماتها وسلتها، واليت يول دون منو أسواقها وذلك بان 

مقن خقالل محلقة    سو  الفهم لاى اجلاهور، وال ميكن  ان يعمتحق  ذلك  إزالةتتال على 

منعمتظاقة طويلقة املقاى     أسقس اتصالية مقياة املاى بل جيب ان يكون  ذلك بنا  على 

  .مرتبطة بربنامج ذي ماى واسع وعالية مسعمتارة

وتقوم بعمتوثيق    واملسادهاةوتكون مسئولية التالقا  التامة زرع الثقة  بني اإلدارة   

هم وبقني اإلدارة فياقا يعمتتلق     التالقا  مقع املسقادهاني، وتسقهيل فقرص تبقادل اآلرا  بيقن      

ان صقنع الثققة بقني املسقادهم واإلدارة دهامقة يف      . مبشاريع الشركة وتنظياها وسياساتها

صنع اسعمتقرار الشركة وتقامها  

(12)

 

 

 :اخعمتصاصيو  التالقا   التامة
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ليست كل امللسسا  أو الشقركا  أو املنظاقا  الرمسيقة أو غقري الرةيقة لقايها       

كانقت تلقك    فقإذا امة وتقوم بعمتوظي  اخعمتصاصيني دائاقني فيهقا،   ادهعمتاام بالتالقا  الت

امللسسققا  أو الشققركا  أو املنظاققا  صققغرية فقققا تكعمتفققي بالعمتتققاون مققع خققربا  يف  

 . التالقا  التامة لعمتنفيذ برامج حمادة

اإلدارة بأدهايقة التالققا     إحسقاس وكلاا كرب  الشركا  أو امللسسقا  وازداد  

اخعمتصاصقي  بشقكل منقعمتظم ومسقعمتار، وتقربز أدهايقة دور       سعمتقوم مبهامهقا   نهاإالتامة ف

  .للالسسا  والشركا  اإلدارا  أمام  التامة التالقا

أوال، ان يتاقل علقى احليلولقة    : ويف حقيقة األمر فان دور التالقا  التامة ذو شققني 

دون وقوع امللسسة يف مشكال  أو كوارث، واملنظاا ، حيناا تتاني  من مشقكال   

أوال، ان يتاقل  : ويف حقيقة األمر فقان دور التالققا  التامقة ذو شققني     أو تواجه كوارث،

 .على احليلولة دون وقوع امللسسة يف مشكال  أو كوارث

ثانيا، ان يتال علقى حقل عواققب املشقكال  أو الكقوارث القيت تواجقه امللسسقة،          

ولكي يققوم اخعمتصاصقيا التالققا  التامقة بقاوره كقامال،، جيقب ان يكقون معمتصقفا،          

وجيب ان يكون ققادرا، علقى   . إمكانياتهاته على اسعمتااام وسائل االتصال وفهم مبقار

الكعمتابة بلغة عربيقة سقلياة ومترفقة بأسقلوب الكعمتابقة الصقحفية، كاقا جيقب ان         

يكون لايه املقارة على البحث التلاي واسعمتااام منادهج البحث املالئاة، كاا من املهم 

كقي يفهقم شاصقيا  النقاس القذين       اقاع االجعمتبتلم النفس وعلم  إملامان يكون لايه 

باجلوانققب  وإملققاميعمتتامققل متهققم،  وان يكققون لايققه فهققم لطبيتققة عاققل ملسسققعمته،     

  .واملسئوليا  القانونية لشركعمته  و اجملعمتاع

التالقا  التامة باملوضقوعية، وفهقم واضق  ألدهقااف     اخعمتصاصي دهذا وجيب ان يعمتسم 

لرسقائل القيت تصقله مقن اجلاهقور،      شركعمته، وان يعمتاعمتع مبقارته السريتة على يليل ا

كاا جيب ان ينال ثقة راسقائه وقبقوهلم لقاوره يف الشقركة، كاقا جيقب ان ميعمتلقك        

املقارة على االتصال الفتال باجلاهور املعمتنوع، وةيث يسعمتطيع كسب ثققعمتهم وقبقوهلم    

هقل

(11)

. 

  Domminickورأى دومنيقققك  

التالقا  التامة متقين  اخعمتصاصي ان 

 :مبا يلي 

العمتأثري على الرأي التام والتاقل   :أوال،

على ااحمافظة علقى وجقود رأي   

عققققام مرغققققوب فيققققه جتققققاه  

املنظاقة، وكقذلك   / الشركة

فان مهاعمته مجقع املتلومقا  مقن    

اجلاهققور حققول آرائهققم وتفسققري 
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، والتاقل  اإلداريقة دهذا املتلوما ، وتقاميها إىل اإلدارة التليا بهاف تسقهيل قراراتهقا   

 .مع الرأي التامعلى اختاذ قرارا  تنسجم 

القيام باالتصال وذلك إلبراز ما تقوم به املنظاة للجاهور القذي يتنيقه مقا تققوم بقه      : ثانيا،

ولذا فان من وظيفة رجقل التالققا  التامقة ان يشقرل للجاهقور مقا تفتلقه        . املنظاة

املنظاة، ودهو متين كذلك مبترفة مشاعر اجلاادهري  و املنظاة،لذا فقان االتصقال   

 .  التامة كاا اسلفنا دهو اتصال باجتادهنييف التالقا

القيقام مبهاقة إداريقة اسعمتشقارية فالتالققا  التامقة يقعمتم تصقاياها لقعمتليب أدهقااف           : ثالثا،

ولذا فقان التالققا  التامقة تققام     . الشركة ولعمتعمتكيا  مع ظروف العمتغيري/ املنظاة 

اط رتطقط  إىل اإلدارة التليا مشورتها وذلك من خالل تقييم برامج املنظاة ودهي نشق 

له منظم وموجه  و يقي  أدهااف حمادة

(12)

.  

 :اد شوارتز مسئوليا  اخعمتصاصيي التالقا  التامة  ودهيحوقا 

 .قياس اجتادها  اجلاهور اليت تهم الشركة -1

العمتشاور مع اإلدارة يف أثر القرارا  واألفتقال والعمتصقرلا  القيت يقعمتم اختاذدهقا وتطبيق         -2

 .ااخلي واجلاهور اخلارجيعلى اجلاهور ال ميةعاللة إمح

 .تطوير مواق  مساوعة يف  السياسا  التامة -3

 تواصل وجها  النظر واألفكار مع ُصنااع القرار يف الشركة  -4

ان يكون جز ا، من نشاطا  التالقا  احلكومية واالسعمتشقارة مقع اإلدارة يف األفتقال     -5

االجتادهقا  القيت تقلثر علقى     اليت يعمتم اختاذدهقا مقع العمتشقريتا  احلاليقة أو املقرتحقة أو      

 .عاليا  الشركة

صققياغة السياسققا  والققربامج املصققااة لعمتشققجيع اجتادهققا  اجلاهققور املرغوبققة جتققاه    -6

 .الشركة واحلفاظ عليها

 . إدارة  التالقا  الصحفية واإلشراف على  مبا فيها عال النشرا  الصحفية وتوزيتها -7

 .لة ما سيعمتم نشرهالعمتنسي  مع راسا  األقسام حول صياغة وجاو -8

االحعمتفاظ مبلفا  ملا يعمتم نشره حول الشركة وأعااهلا، ويليل ما تكعمتبه الصقحافة   - 9

 .املتارضة أو امللياة ومناقشعمته مع املسئولني والقيام بالعمتوصيا  الضرورية

مسققاعاة مققارا  االقسققام واالدارا  يف تطققوير وتنسققي  الققربامج الققيت سعمتشققار  بهققا   -12

 .  خاصةالشركة يف مناسبا
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العمتنسي  واملساعاة يف ظهور أفراد  -11

الشقققركة والققققا  خطقققب أمقققام  

اجملاوعققا  واالنايققة واملققلمترا   

 .واملنظاا 

يضري امليزانية العمتقايرية لقسقم   -12

التالقققا  التامققة واملوافقققة علققى  

صققرف مققا  صقق  لققه للقيققام    

 .بأعااله

العمتاطيط واإلشراف على احلاقال    -13

اإلعقالن تابتقا،   اإلعالنية اذا كقان  

 للتالقا  التامة 

تنسي  عضقوية الشقركة ومقاى     -14

مسقادهاعمتها يف االنايقة وامللسسققا    

 والروابط املاعمتلفة 

اإلشققراف علققى سياسققة العمتربعققا      -15

 .وإدارتها

املوافقققققة علققققى طلبيققققا  املققققواد -16

 .الضرورية لسري أعاال قسم التالقا  التامة

سعمتاامني يف الشركة مبقا فيهقا إصقاار صقحيفة     اإلشراف على برنامج االتصال للا -17

 .للشركة

 .تنسي  وترتيب املطبوعا  واملواد األخرى للاسادهاني -18

 .العمتاطيط ويايا املهاا  واإلشراف على موظفي قسم التالقا  التامة -19

. القيام مبهاا  حمادة من قبل رئيس الشركة -22

(13
 

(
 

 

 

 جماال  عال خربا  التالقا  التامة 

 :تاد اجملاال  اليت يتال فيها خربا  التالقا  التامة ومن بينهاتعمت

 تساعا التالقا  التامة عالية العمتسوي  بغرس اجتادها  : يف جمال االعاال العمتجارية

إجيابية لاى الزبائن  و الشركة، وتساعا التالقا  التامة بعمتشجيع قيام عالقا  

ل بني الشركة واملشراعني إجيابية بني املوظفني واإلدارة وتتال واسطة اتصا

يف جمال  .احلكوميني، وتقوم بعمتأكيا الصورة اإلجيابية للشركة يف جمعمتاتها

توظ  امللسسا  احلكومية اخعمتصاصيي التالقا  التامة : احلكومة والسياسة
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لشرل انشطعمتها للاواطنني، وتساعا وسائل اإلعالم يف تغطية أنشطة امللسسا  

  املاعمتصون بعمتوصيل آرا  اجلاهور إىل احلكومية املاعمتلفة، ويقوم دهلال

ويعمتم توظي  .امللسسا 

التالقا  التامة للاسادهاة يف 

احلاال  اإلنعمتااب وذلك 

لعمتوصيل رسائل املرشحني إىل 

 .الناخبني

 

 يلتب اخعمتصاصيو التالقا  التامة دورا، دهاما، يف تسهيل االتصال بني : يف جمال العمتتليم

الس اإلدارة واملشرعني ووسائل اإلعالم والتالقا  مقع  املتلاني واآلبا ، والعمتتامل مع جم

اجملعمتاع ااحملي والاولي والتالقا  بني املاارس أو اجلامتا  والطالب املعمتوققع  العمتحقاقهم   

 .بهذه اجلامتا  او املاارس

  تعمتتامقل التالققا  التامقة مقع املرضقى ومقع ذويهقم، ومقع         : يف جمال اخلاما  الصقحية

العمتأمني، ويف بتض البلاان اليت أصقبحت فيهقا اخلقاما     االطبا  واملارضا  وشركا  

الصققحية جمققاال، جتاريققا،، يسققعمتهاف اسققعمتقطاب املرضققى يف ظققل تنققافس املسعمتشققفيا  

اخلاصة، فان للتالقا  التامة دورا، دهاما، يف اسعمتقطاب الزبائن من املرضى وإقنقاع النقاس   

 .بأدهاية اخلاما  اليت تقامها

 دهنا  التايا من امللسسا  واجلاتيقا  غقري الرةيقة     :يف جمال املنظاا  غري الرةية

مثل اهلالل األمحر، ومجتيقا  محايقة البيئقة، ومحايقة املسقعمتهلك، ورعايقة املتقوقني        

واجلاتيا  اخلريية، وتهقاف التالققا  التامقة يف مثقل دهقذه املنظاقا  إىل تكقوين        

قبل اجلاهور صورة مشرقة عنها وزرع الثقة بها واحلصول على تربعا  هلا ودعاها من 

 .بانشطعمتهاوحث الناس على العمتطوع 
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  لنقابقققققا   والقققققروابط  ايف جمقققققال

دهنا  التايا : واجلاتيا   االحرتافية

من النقابا  املعمتاصصة مثقل نقابقا    

والصيادلة والتاقال   واألطبا ااحمامني 

وغريدها، ودهنقا  التايقا مقن القروابط     

مثقققل روابقققط خرجيقققي اجلامتقققا ،  

وغريدهقم،  وروابط الكعمتاب والفنانني 

وتهققاف التالقققا  التامققة يف دهققذه الققروابط االحرتافيققة إىل تزويققا أعضققائها باألخبققار  

واملتلوما  عقن روابطهقم وتتاقل إىل زيقادة عقاد املنعمتسقبني  يف جمقال دهقذه القروابط          

  .والعمتاطيط مللمتراتها، والعمتأثري على قرارا  احلكومة والعمتتامل مع وسائل اإلعالم

 التالقا  التامقة دوارا، دهامقا، لصقاحل املشقادهري مقن الفنقانني        يلتب اخعمتصاصيو: املشادهري

والقذين لرصقون دومقا، علقى اسقعمتارار صقورتهم املشقرقة لقاى          واالنايقة والرياضيني 

اجلاادهري، ولذا فان دور اخعمتصاصيي التالقا  التامة ُيركز على تغطية إجيابية مقن  

عمتغطيقا  اإلعالميقة   قبل وسقائل اإلعقالم لزبقائنهم، ويتالقون علقى محقايعمتهم مقن ال       

السلبية  

(14)

 

 

 :التالقا  التامة ووسائل اإلعالم

اخصقائيو   يسقعمتاامها  من أدهقم الوسقائل االتصقالية القيت     اجلاادهريية  وسائل اإلعالم

خصائي التالقا  التامة يرغقب يف  إكان  إذاوخاصة  متها، ونيعمتتاملو  التالقا  التامة

وسقائل اإلعقالم لعمتقاا إىل فهقم ألسقاليب       الوصول إىل اجلاادهري، ولقذا فقان العمتتامقل مقع    

 .وإدرا  خلصائصها العمتتامل متها
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وأول القواعا اليت يكم العمتتامل مقع وسقائل اإلعقالم ان يكقون رجقل التالققا         

الذين يرسل إلقيهم األخبقار أو    يوناإلعالم من دهم وجيب ان يترف إجاباته،التامة أمينا، يف 

صققادقا،، ويتققرف مققا دهققي األخبققار الققيت تهققم   املتلومققا ، وجيققب ان يكققون موضققوعيا، و 

عن ملسسعمته ودهذه  اإلشهار، ويسعمتطيع ان يسعمتغل الفرص أو يصنتها من أجل ينياإلعالم

ذو شققني   -شقوارتز  اهكاقا يقر   -عقن امللسسقة    Publicity واإلشهار  . الفرص غري حماودة

(15)

مسقاوعا،   شقهار اإلكان صقو    وإذانشر األخبار واملتلوما  عن املنعمتجا  واخلاما ، : 

لاى اجلاهور فان ذلك  ل  انطباعا، حمببا، عن امللسسة، وجيا رجل التالققا  التامقة ان   

افعمتعمتال أقسام جاياة، جتهيزا  : ، ودائاا، دهنا  أخباراألخبارأفضل السبل ملهاعمته اسعمتغالل 

ة إىل العمتقاعا، املشقارك  اإلحالةوالعمتتيينا ، أو . جاياة للاصنع، أو الشركة، الرتقيا ،

يف الناوا ، والعمتحاث يف املناسبا  التامة، إصاار العمتقارير ربع السنوية والسنوية، إصاار 

النشرا ، العمتربعا  ومتويل الربامج اخلريية، إصاار اجلوائز ذا  األدهاية بأنشطة علايقة  

االجعمتااعيقة للالسسقة ذاتهقا     األنشقطة عن  األخبارأو ثقافية أو إنسانية، كاا ميكن 

عن تفوق أعضا  امللسسة يف أنشقطة   األخبارملباريا  الرياضية وكذلك مثل الرحال  وا

عن برامة العمتطقوير والقاورا  العمتاريبيقة والبتثقا       واألخبارعلاية أو ثقافية أو رياضية، 

 .اخلارجية والزيارا  للالسسة 

 
 :مجهور التالقا  التامة

 .ارجياخلال اجمل خراآلال داخلي واجمل :ااده  لتالقا  التامة جماالنل
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و التالقا  التامة يف اجملال الااخلي مع موظفي امللسسقة  وبيناا يعمتتامل اخعمتصاصيا

اليت ينعمتاون إليها، ولرصون على زرع بذور الثقة بني املسعمتاامني وراسائهم، ويتالون 

على زيقادة انعمتاقا  دهقلال  املسقعمتاامني مبلسسقعمتهم، وذلقك يقعمتم بعمتزويقادهم باملتلومقا           

  .تساعادهم على توثي  الصال  االجعمتااعية فياا بينهم الصحيحة والقيام بأنشطة

 بيئعمتقه  ويف اجملال اخلارجي فان مجهور التالقا  التامة دهو اجلاهقور القذي تتقيب يف   

امللسسققة وتعمتتامققل متققه وسققائل اإلعققالم، ولققذا فهققو مجهققور واسققع ومعمتنققوع االدهعمتاامققا  

  رجقل التالققا  التامقة    واملصاحل، ويتيب يف جو ال  لو من املنافسة ولذا فان مسئوليا

  .يف دهذا اجملال تكون كبرية وترتبط بطبيتة امللسسة ونشاطها وأدهاافها

 

تصني  مجهور التالقا  التامة   Newsom & Carellويلا  نيوسم وكارايل  

باجلاول العمتالي 

(16) 
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 (1)جلاهور الااخلي واخلارجي للتالقا  التامة جاول رقم ا

 جلاهور الااخليا 

 اجلاهور اخلارجي

 اجلاهور غري املباشر اجلاهور املباشر

  
  

  
  

  
  

 
ر

و
ه

ا
جل

ا
 

 (التليا والوسطى)اإلدارة 

 املسعمتاامون

 املسادهاون 

 جمالس اإلدارة 

(ii)  اتصال العمتسوي 

الزبقققائن ممثلقققو املبيتقققا  

 العمتجار واملوزعون 

 املوردون واملنافسون 

 اتصاال  ملسساتية 

 ااحمعمتالون الزبائن 

مسقققعمتثارون حمعمتالقققون 

 مسادهاون 

 اجملعمتاع املالي 

 جمعمتاع امللسسة 

 اجملعمتاع/ احلكومة

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ل
ئ

ا
س

و
ال

 

اتصققال /اتصققال شاصققي  

 مجتي 

رسقققائل مستيقققة بصقققرية 

أفالم،شرا  رسائل اإلعقالم  )

الوسققائل املعمتاحققة للجاهققور /

 اخلارجي 

اجلاادهرييقققة )املطبوعقققا  

انها واملعمتاصصققة مققن ضقق  

 االشهار 

الربيققققققققا الشاصققققققققي 

 وااللكرتةني وامللسساتي 

 ترويج املبيتا  

 اإلنرتنت 

املعمتاصصقققققة )املتقققققارض، 

 وامللصقا  اخل 

 اتصال مجتي /اتصال شاصي 

أفالم،شققرا  رسققائل اإلعققالم )رسققائل مستيققة بصققرية 

 الوسائل املعمتاحة للجاهور اخلارجي /

اجلاادهرييققة واملعمتاصصققة مققن ضققانها    )املطبوعققا  

 الشهار ا

 الربيا الشاصي وااللكرتةني وامللسساتي 

 ترويج املبيتا  

 اإلنرتنت 

 (اجلاادهريية واملعمتاصصة وامللصقا  اخل)املتارض، 
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التالقققا  التامققة واسققعمتااام  

 : اإلعالن

تسققققعمتاام التالقققققا  التامققققة  

اإلعققالن كوسققيلة اتصققالية ةيققث  

لققق  اإلعققالن للتالقققا  التامققة    

يققرى رميونققا بتققض أدهققاافها وكاققا 

بققان   Raymond Simonسققياون 

اسعمتااام اإلعالن كوسيلة اتصقالية  

يف عالية التالقا  التامة ليس لبيقع  

ومثل دهذا اإلعالن يساى عقادة خامقة   . منعمتجا  امللسسة ولكن لعمتحقي  فهم للالسسة

أو إعقالن ملسسقي وققا يقعمتم منفقردا، أو مرافققا، لنعقالن عقن           Public Serviceعامقة  

عمتم اسعمتااام اإلعالن يف محال  للتالقا  التامة لعمتسوي  املنظاة، أو لعمتوضي  السلتة وي

أوجه حمادة من نشاطا  امللسسة، أو لعمتوصيل رسائل خاصقة تهقاف إىل فهقم واضق  مقن      

قبل اجلاهور 

(17)

 . 

وميثل مقا نشقرته شقركة    

بيققت حلققم يف الواليققا  املعمتحققاة  

منوذجقققا، إلعالنقققا  التالققققا   

ا  ملااطبقة  يث الققر  اليت التامة

املسئولني واملشرعني للاحافظقة  

.علقققى الطاققققة وتنايعمتهقققا  

(18)

 

وتشققكل اإلعالنقققا  وسقققيلة  

مقن الوسقائل القيت توظفهقا      دهامة

التالقققا  التامققة وتلجققأ إليهققا    

لعمتكققققون مرافقققققة حلاققققال  

الرتويقققج أو يف ظقققروف تنفيقققذ 

محلة التالقا  التامة اليت تشرع 

 .اإلدارة يف املبادرة فيها
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 التالقا  التامة واإلعالن ةوث

أشرنا إىل ان من  اخعمتصاصا  التالقا  التامة ومن وظائ  خربائها األساسية العمتتقرف  

على حاجا  اجلاهور وتفسريدها والعمتترف على اجتادها  اجلاهور، وكان دهذا يف السقاب   

بنققا  علققى  اإلداريققةال يتعمتاققا علققى البحققوث العمتطبيقيققة إذ كققان يققعمتم اختققاذ القققرارا  

ادا  شاصية، ومع تقام وسائل منادهج البحث، ومع ازدياد املنافسة بقني الشقركا    اجعمته

أصب  دهنا  حاجة ماسة إىل العمتتقرف علقى حاجقا  واجتادهقا  اجلاهقور بأسقلوب واقتقي        

علايقة، ودهكقذا ازداد االععمتاقاد علقى البحقوث العمتطبيقيقة يف        أسقس وتفسريدها علقى  

بيانا  حول حاجا  اجلاهقور واجتادهقاتهم   جمالي التالقا  التامة، واإلعالن وذلك جلاع ال

مبكقر   يقذير كقأداة للرقابقة ةيقث تتاقل كنظقام        السعمتااامها، وكذلك وآرائهم

مكان إلعمتحايا املشكال  اليت ميكن  ان تواجهها اإلدارة قبل حاوثها، ةيث يكون ب

نفسققها مققع أي تغققريا  ميكققن  ان تطققرأ يف اجملعمتاققع، أو مققع أي     / اإلدارة ان تكياقق  

  ميكن  ان تواجه امللسسقة  مشكال

على املقاى القصقري أو البتيقا    

(19)

وققا   

(  Lerbinger1977)جققققر نحققققاد لريب

أنواع ةوث التالققا  التامقة مبقا يلقي      

(22)

   

برامج املراقبة البيئية وذلك ملالحظقة    .1

اجتادهقققا  القققرأي التقققام واألحقققااث   

االجعمتااعية اليت تلثر على امللسسة، 

املبكقر   حقذير العمتودهذا النوع لقق   

للقضايا واملشكال  الطارئة ويقعمتم  

دراسقققا  مسقققعمتارة  بقققإجرا عقققادة 

لعمتحليل مضامني الصقحافة أو القيقام   

دراسا  مسحية للعمتترف علقى   بإجرا 

 .آرا  األفراد بأنعمتظام

ودهو يسعمتهاف دراسة وضع التالقا  التامة يف امللسسة : العمتاقي  على التالقا  التامة .2

 اإلرشقادا  أنشطة التالققا  التامقة للالسسقة ولعمتقوفري      وذلك لوص  وقياس وتقييم

 .لربجمة التالقا  التامة مسعمتقبال،
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العمتاقي  على االتصال ودهو يسقعمتهاف العمتتقرف علقى     .3

 .رسققائل االتصققال الققااخلي واخلققارجي يف امللسسققة

البحث مثقل الاراسقا     النوع أساليبويسعمتاام دهذا 

املسققحية للقققرا ة ويلققيال  املضققاون ودراسققا    

  .النقرائيةا

فان خالل الاراسا  املسحية للقرا  نعمتتقرف علقى   

أو يعمتذكرون املطبوعا  من  ونيقرأعاد الناس الذين 

 . وشكلها وتوزيتها مضاونهاحيث 

ويسعمتاام يليل املضاون للعمتترف علقى كيق  تققوم الوسقائل اإلعالميقة بنققل       

 .الرسائل عن امللسسة وحوهلا وما دهي مضامينها

نقرائية فهي تسعمتهاف العمتترف على درجة سقهولة أو صقتوبة الرسقائل    وأما دراسا  اال

 .اليت توجهها امللسسة

املشقرقة يف   صقورتها ان من أدهقااف امللسسقة أي ملسسقة ان تقربز     : العمتاقي  االجعمتااعي .4

اجملعمتاع، ولذا فقان مقن أدهقااف التالققا  التامقة قيقاس املظهقر االجعمتاقاعي للالسسقة          

ا االجعمتااعيقة مثقل خامقة البيئقة، تشقجيع البحقث       والعمتترف على صاى برامج أعااهلق 

  .التلاي رعاية فئا  خاصة يف اجملعمتاع، العمتربعا  للجاتيا  اخلريية، اخل

ال غنى ألخصائي التالقا  التامة عن املتلومقا  ولقذا فقان مترفعمتقه بقواعقا البحقث       

 التلاي واسعمتااام منادهج وادوا  البحث التلاي ضرورية، وذلك كي يسعمتطيع من خالل

البحث التلاي علقى إعطقا  أفضقل املتلومقا  لصقناع الققرار يف امللسسقة حقول مجهقور          

امللسسة الااخلي واخلارجي فالبحوث ميكنها اإلجابقة علقى األسقئلة واملشقكال  القيت      

تواجه أي إدارة يف أي ملسسة ومبقاار ما يكون رجل التالققا  التامقة مقادهرا، كباحقث     

 .حا  والنصائ  الدارتهميكنه ان يقام أفضل اآلرا  واملقرت

 

 التالقا  التامة واجملعمتاع

 

تسعمتهاف التالقا  التامة إىل توثي  الصلة باجملعمتاع، ومقن أجقل يقيق  ذلقك فانهقا      

تتال على إبراز الصورة املشرفة للالسسقة يف اجملعمتاقع، ومقن أجقل يقيق  ذلقك فانهقا        

م اجملعمتاقع  تتال علقى إبقراز الصقورة املشقرقة للالسسقة يف اجملعمتاقع كالسسقة ختقا        

 ى تتاقل امللسسقة مقن أجقل تتزيقز دهقذه      وتتال على صيانة مصاحله، ومن ناحيقة أخقر  

الصورة ان تربز حرصها على اجملعمتاع وتتال من أجل الصاحل التام ويف ذلك يقول دهاروود 

 .تشايلاز. ل
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ان مشكلعمتنا يف كل ملسسة أو صناعة دهقي ان نكعمتشق  تلقك األنشقطة، وان     " 

فاذا ما كانت تعمتتارض مع الصاحل التام، فتلينا ان جنا الطرق  نترف آثاردها االجعمتااعية،

والوسائل لعمتتايلها ةيث تصب  يف خامقة الصقاحل التقام، والصقاحل التقام دهقو مقا يققول         

" اجلاهور انه كذلك

(21)

وتكان خطورة تأثري التالقا  التامة ألنقه نشقاط يتاقل يف     

الن والتالققا  التامقة يسقتيان    الغالب خفية وليس كاإلعالن، وعلى الرغم من ان اإلع

ان "   -:نهاا يكان كاا يرى مايرتني ماير فياا يلي يإىل نفس اهلاف إال ان االخعمتالف ب

اإلعالن، مهاا تكن أخطااه، عال مفعمتول نسبيا،، فرسائله تظهقر يف مسقاحا  مافوعقة    

ة الثان أو يف زمن يشرتى باملال، ويسعمتطيع أ ي شقا  ان يفطقن إليقه باععمتبقاره مناشقا     

أمقا التالققا  التامقة فعمتتاقل مقن ورا  الكقواليس، وميكقن أحيانقا رايقة يقا           .. خاصة

نظقار، ولكنقه يقق  عقادة     املشعمتغل بالتالقا  التامة، ودهو يبتا حقيقة ضااة عن األ

، من حبل طويل، يلعمت  حول بضع بكقرا ، قبقل ان تصقل إىل اهلقاف     األخرىيف النهاية 

على املشقعمتغل بقاإلعالن ان يتقرف عقاد النقاس      وجيب ... الذي يشا احلبل خفية من أجله

الذين يسعمتطيع ان يصل إليهم، بوسائل اإلعالم، أما املشعمتغل بالتالقا  التامقة فيجقب ان   

 ."يترف عاد الناس الذين يسعمتطيع ان يعمتصل بهم داخل وسائل اإلعالم 

(22)

 

جتقل  ان دهذا الفارق اجلودهري بني أسلوب رجل التالقا  التامة والقاعائي، دهقو القذي    

خصائي التالقا  التامة حمرتفون يف اخعمتالق األحااث اليت كانت تأخذ جمرادهقا لعمتصقب    أ

األمقري  نعمتقاد ودهذا مقا اسعمتشقترته مجتيقة التالققا  التامقة      ودهذا جتلهم موضع اال. أخبارا،

دليقل  "دهذه االنعمتقادا   بتنوان  إزا " ة من انعمتقادا  توجه إىل املهنة ولذا كعمتبت تقول كي

ملا كانت التالقا  التامقة جمقاال، ناشقئا،، ا يظفقر بتقا بقالفهم       ". "   التامة مهين للتالقا

 .األخرى، ال تلقى االعرتاف، الذي تلقاه متظم وظائ  اإلدارة أحيانا، فانهاالكامل، 

وبسبب األخطار اليت تنطوي عليها ممارسة اإلقناع، وكذلك بسبب األساليب املريبة 

. الققا  التامقة بأكالقها تعمتتقرض للكقثري مقن النققا       يف التاليا  اهلامشقية، فقان الت  

مهنقة   - يف نظقر القبتض   -للذا ، جيتلها  ا،كارإنوتعمتطلب التالقا  التامة جهاا، أكرب، و

"غري مشجتة

(23)

.  

ان دهذه الصورة السلبية لاى البتض عن التالقا  التامة ليست مربرا، لعمتجادهل أدهايقة  

ان أي جمعمتاع ليس إال جماوعة من امللسسا  القيت  التالقا  التامة يف اجملعمتاع، اننا نتلم ب

. وياول ان تقربز صقورة أدهقااف اجملعمتاقع    . تتال لعمتاام أدهاافها ولعمتنس  مع أدهااف اجملعمتاع

ولذا فان التالقا  التامة ياول ان تربز صورة ملسسعمتها مبقا يعمتقوا م مقع أدهقاافها وأدهقااف      

 .يقوى ويعمتتززاجملعمتاع، وكلاا قويت ملسسا  اجملعمتاع فان اجملعمتاع ذاته 

التالقا  التامقة دهقي    اخعمتصاصيوال با ان نعمتذكر بان األدوار املاعمتلفة اليت يقوم بها 

 وآرائهقم أدوار ذا  اجتادهني، فحيناقا ينققل اخصقائيو التالققا  التامقة اجتادهقا  النقاس        

ومواقفهم وحاجاتهم إىل امللسسا  اليت ميثلونها، فإنهم يف دهذه احلالة يكونون ققا ققااموا   

فالتالقا  التامقة كاقا   . للاجعمتاع بالعمتفاعل مع اجلاهور ونقل اجتادهاته وحاجاتهخامة 

تقام خامعمتها للالسسة فانها تقام خامة للاجعمتاع، ومن خالل بتض القربامج مثقل دعقم    



 

393 
 

البحث التلاي، واملشار كقة يف النقاوا  والعمتربعقا  تتاقل التالققا  علقى مقاا جسقور         

لعمتكون دهي جسر املصاحل والتالقا  املعمتبادلة بني العمتتاون والثقة بني امللسسة واجملعمتاع و

 .امللسسة واجملعمتاع ويف ذلك نفع كبري للطرفني
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 حمعمتويا  الفصل الثالث عشر 

 التربيعمتاع يف اجمل يايا  اإلنرتنت

 ؟  اإلنرتنت ما دهي: .1

 الشبكة التنكبوتية التاملية)رتنتشبكة اإلن ما دهي .2

 اتصالية  اإلنرتنت إمكانيا  .3

             اخلاما  اليت تقامها شبكة اإلنرتنت 

        اإلسعمتاااما  اإلتصالية لشبكة اإلنرتنت 

   والوطن التربيايف األردن انعمتشار اإلنرتنت  .4

 يايا  االنرتنت  .5

 ( الوكاال  االخبارية اإللكرتونية  -املنعمتايا   -املاونا ) :الصحافة البايلة : أوال،

   صحافة شتبية بايلة: املاونا 

  الصح  ووكاال  األنبا  اإللكرتونية: 

 : األمن اإللكرتوني/انتاام األمن السيرباني  :ثانيا،

 غزو اخلصوصية:  أ

 وسرقة البيانا  القرصنة:  ب

 اإليقاع بالضحايا عرباهلناسة االجعمتااعية يف اإلنرتنت: ا 

 عمتالس عرب اإلنرتنتاالخ:د

 :اسعمتغالل اإلنرتنت يف احلروب اإللكرتونية   :ثالثا،
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 احلروب اإللكرتونية  -أ 

 العمتجسس اإللكرتوني -ب

 مناصرة قضايا الصراع بني الشتوب  -جق 

دعم بتض اجلااعا  والعمتنظياا  القيت جتابقه قاقع     –د 

األنظاة أو تاافع عن قضايا فكرية أو قوميقة أو عرقيقة   

 . أو طائفية

 :عليها الرقابةيف اإلنرتنت وحرية االتصال  :رابتا،

  حرية االتصالواملاونا  الشاصية  

 :  واالتصال االجعمتااعي اإلنرتنت  :خامسا،

   -اإلنرتنت حلقة وصل قربت املسافا  بني املهاجرين وأوطانهم 

   جمعمتاتا  اإلنرتنت للقا  األصاقا  ومكان للعمتسلية للقا  األصاقا  والعمتتارف 

 الزوجة / نرتنت وسيلة عصرية للتثور على الزوا  اإل 

 التربي على الشبكة التامليةالرقاي املضاون  تواجا :سادسا،

 االتصالية واالحعمتكار  اهليانةيف ظل مسعمتقبل العمتحكم باإلنرتنت  :سابتا،

 الفصل الثالث عشر

 التربيعمتاع يف اجمل يايا  اإلنرتنت

 ؟  اإلنرتنت دهيما :  ماخل 

أو " بني"اليت تتين  interيعمتكون من البادئة ( Internet)تعمتكون كلاة إنرتنت يف اإلجنليزية 

أو تااخل الشبكا  و االسم داللة " الشبكة البينية"، أي "شبكة"اليت تتين  netتااخل كلاة 

أو ( a network of networks: باإلجنليزية" )شبكة الشبكا "باععمتباردها على بنية  اإلنرتنت 

 interconnected networks: باإلجنليزية)شبكا  معمتااخلة 

يف كونها وسيلة تسا  بالرتابط بني  (the Net) اإلنرتنت اليت ُتساَّى أيضا الشبكة وميزة

للعمتواصل واحلكوما  لغايا  عاياة  وامللسسا   يسعمتاامها األفراد ، إذ الناس ايناا كانوا

وتبادل املتلوما  . العمتجارة والعمتسوق والاعاية السياسية واإلعالن والعمتتليماالجعمتااعي والرتفيه و

بذلك خاما   ، وتوفر  األفكار واحلوارا  ومعمتابتة املتلوما  واألخبار واالفادة من البحث التلاي و

شبكة حاسبوبية عاملية ممعمتاة تسعمتاام االنرتنت و .العمتواصل بني الناس برا وةرا ويف الفضا 

أجهزة الكابيوتر يف رتعمتل  أ ا  من اليني مئا  املالشبكا  و تربط عاة آالف منضااة جاا، 

املازنة يف امللفا  أو  تلوما املاالنرت نت ةا ذاتها ال يوي املتلوما  وامنا دهو وسيلة لنقل . التاا

من اإلنرتنت نعمتيجة ملشروع . آلي آخر حاسوباآللي اليت يعمتم نقلها إىل جهاز  احلاسوب جهازالوثائ  يف 

من أجل ربط اجلامتا  وملسسا  ، 1989  عام الذي اطل Arpanet وزارة دفاع الواليا  املعمتحاة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/Arpanet
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 1913االةاث السعمتغالل أمثل للقارا  احلسابية للكومبيوترا  املعمتوفرة ويف األول من يناير 

املتاول به يف الشبكة واسعمتتاضت عنه  NCPالربوتوكول  وزارة دفاع الواليا  املعمتحاةاسعمتبالت 

" امللسسة الوطنية للتلوم"من األمور اليت أسهات يف منو الشبكة دهو ربط . TCP/IPبربوتوكول 

بتضها ببتض مما سهال عالية اإلتاصال بني طلبة  جامتا  الواليا  املعمتحاة أالمريكية

ا  ، باخول اجلامتا  إىل الشبكة ، أخذ  اجلامتا  وتبادل الرسائل اإللكرتونية و املتلوم

الشبكة يف العمتوسع والعمتاقام وأخا طلبة اجلامتا  يسهاون مبتلوماتهم ورأى النور املعمتصف  

وأسهات جهود طلبة اجلامتة يف إنشا  الشركة التاالقة " آرشي"و " جوفر"، والباحث "موزاييك"

 ."نعمتسكيب"

بققاأ اسققعمتااام االنرتنققت بشققكل واسققع يف أوائققل العمتسققتينا  مققن القققرن التشققرين وبققالرغم مققن  

قا  االساسية واملبادئ العمتوجيهيه اليت جتتل من اسعمتااام االنرتنت ممكن و موجود منذ توفرالعمتطبي

، ويف املركز الوطين لعمتطبيققا    1993ويف عام ،  1991اغسطس ، / آب  8ويف . ما يقرب من عقا

supercomputing   مقن   1،0يف جامتة الينوي مت إصاار نسقاةMOSAIC " وةلقول  "موزاييقك ،

كققان دهنققا  تزايققا ملحققوظ يف ادهعمتاققام اجلاهققور مبققا كققان سققابقا إدهعمتاققام    1994اواخققر عققام 

صار اسعمتااام كلاة االنرتنقت شقائتا ، وبالعمتقالي ، كقان      1998وةلول عام . لالكادميني فقط

 .التامليةالويبة ا إشارة إىل الشبكاسعمتتاال كلاة إنرتنت على انه ذلك سببا للالط يف

ا يكن لقاى املهناسقني القذين خططقوا للشقبكة يف باايقة عهقادها أدنقى تصقور ملقا آلقت إليقه              

الشبكة اليوم، ويتزى جناحها التاالق اليوم لال مركزية الشبكة أو مبتنى آخر ال يوجقا جهقة   

لكم الشبكة بروتوكول لنتاصال والذي . شأن الشبكةواحاة تسيطر على جمريا  األمور ب

ودهي جهة مسعمتقّلة تعمتاارس وتقرر أنواع " مهناسو شبكة اإلنرتنت"يقرر عال دهذا الربوتوكول دهم 

مهناسققو شققبكة  ..اخل ( HTTP ,FTP ,IRC) بققه لشققعمتى خققاما  الشققبكة  الربوتوكققول املتاققول 

. اإلنرتنت دهم أحا عوامل جنال الشقبكة حيقث أن اهليئقة عامقة ومفعمتوحقة للجايقع ليقالي بقالوه        

اام اجلاهقور مبقا كقان سقابقا إدهعمتاقام      كان دهنا  تزايا ملحوظ يف ادهعمت 1994وةلول اواخر عام 

صار اسعمتااام كلاقة االنرتنقت شقائتا ، وبالعمتقالي ، كقان       1998وةلول عام . لالكادميني فقط

وكقي  ,إشارة إىل الشبكه التاملية الويقب  ذلك سببا للالط يف اسعمتتاال كلاة إنرتنت على انه 

هلقا مقن العمتوافق  مقع      ينهقا، ال بقا  تعمتاك ن أجهزة الكابيوتر من تباُدل املتلوما  واالتصقال فياقا ب  

وتتعمتِاا مجيع أجهزة الكابيقوتر   .(Protocol) جماوعة من متايري االتصال اليت تاعى بروتوكوال،

ودهقو يققوم بعمتجقزي  الرسقائل      ،(Internet Protocol - IP) اإلنرتنقت  املعمتصقلة باإلنرتنقت بروتوكقول   

 كاا إنه يقعمتحكم بعمتوجيقه البيانقا    ، (packets) تاعى احلعَزم وحاا  بيانا  اإللكرتونية إىل

(data routing)   وينضقوي بروتوكقول اإلنرتنقت    .املرِسل إىل املسعمتقِبل من (Internet Protocol - IP) 

 Transmission Control) بروتوكقول اإلنرتنقت  / القعمتحكم باإلرسقال   جماوعة بروتوكقوال   يت

Protocol/ Internet Protocol - TCP/IP)  ، وزارة الققافاع  توكققوال  طوَّرتهققا ودهققي جماوعققة برو

تاحقققققققققققة االتصقققققققققققاال  عقققققققققققرب الشقققققققققققبكا     إل األمريكيقققققققققققة؛

 http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/Articles/intr_01.asp     املاعمتلفة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ar.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ar.wikipedia.org/wiki/IRC
http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/Articles/intr_01.asp
http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/Articles/intr_01.asp
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  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D 

                   8%AA#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.816-2-2212 

 

 

 الشبكة التنكبوتية التاملية)شبكة اإلنرتنت : ثانيا،

The World Wide Web ("WWW" or the "Web"): 

م، وكان الغرض منها تيسقري  9191سنة  "Web"الوب -مت إنشا  الشبكة التنكبوتية التاملية 

املرتبطقة   (Hyperlink)مقن مسقعمتناا  القن  الفقائ      ودهي نظقام     األوربيةاالتصال بني املنظاا  

املاعمتقرب  يف  نشر مشروع الشبكه التامليقةالويب  (.Web Server)  ببتضها تتال عرب خادم وب 

احلاود بني فرنسا وسويسرا ، مت اخرتاعها ، والذي يقع على  CERN األوروبي للفيزيا  واجلزيئا 

 تيم برينرز لقي من قبل التاا اإلجنليزي 

ودهنققققا  مت تطققققوير 9191يف عققققام 

، اسقعمتنادا   violawwwاملعمتصف  للويب 

وحلقققققه معمتصققققف  . hypercardإىل 

 .MOSAIC"موزاييك"ويب 

ويسعمتطيع املسعمتاام تصّف  املسقعمتناا    

باسقققققعمتااام معمتصقققققّف  وب، كاقققققا 

يسعمتطيع العمتنّققل بقني الصقفحا  عقرب     

، وصقور  وفيقايو ، وأصقوا ،  وصقور نصقوص،  ويوي دهذه املسقعمتناا  علقى    . الن  الفائ  وصال 

 .وغري ذلكمعمتحركة، وبرامج تفاعلية، 

القيت تسقعمتاام    . search engine حمركقا  البحقث  ومن أدهقم األدوا  يف شقبكة الويقب دهقي       

 .للبحث يف شبكة اإلنرتنت إلجياد املتلوما  املطلوبة

 ققرن التشقرين  نهايقة ال كاقا أشقرنا إال أنقه مقع      إلنرتنَت يف أواخقر الثاانينقا ِ  نظام ا اجادهز وصار

للعمتواصقل  اإلنرتنقَت  يسقعمتاامون   ( مسقعمتاام     360,985,492) مقن البشقر   اليقني مئا  املأصبحِت 

ويف التقققا األول مققن القققرن احلققادي والتشققرين اقققرتب  .ِ رتفيققه والعمتجققارة لتاققلو والعمتتلققيمو ووالوا

 .انظر احصائية مسعمتاامي اإلنرتنت أدناه( مسعمتاام   1,733,993,741)من املليارين  مسعمتاامو االنرتنت

 0228احصائية  مسعمتاامي  اإلنرتنت  والسكان  والسكان يف التاا ( 0)رقم انظر اجلاول أدناه 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%25D
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B1%D8%B2_%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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 3229 احصائية  مسعمتاامي  اإلنرتنت  والسكان  يف الوطن التربي( 2)رقم اجلاول 

 نرتنت والسكان يف التاا احصائية مسعمتاامي اإل

.. http://www.internetworldstats.com/stats.htm      22/1/2010 

Users % 
of Table 

منو نسبة 

  االسعمتااام

 
2000-
2009 

Penetration 

نسبة  انعمتشار 

 االنرتنت

 
(% 

Population) 

مسعمتااامو 

نرتنت اال

Internet 
Users  

Latest Data 

September 
30, 2009.     

                    
           

مسعمتاامو االنرتنت 

Internet 
Users 

Dec. 31, 
2000 

عاد تقاير 

 السكان

Population 
( 2009 
Est.) 

 املنطقة

 أفريقيا 991,002,342 4,514,400 67,371,700 % 6.8 % 1,392.4 % 3.9

42.6 
% 

 آسيا 3,808,070,503 114,304,000 738,257,230 % 19.4 % 545.9

24.1 
% 

 أوروبا 803,850,858 105,096,093 418,029,796 % 52.0 % 297.8

 األوسط الشرق 202,687,005 3,284,800 57,425,046 % 28.3 % 1,648.2 % 3.3

14.6 
% 

 الشاالية  أمريكا 340,831,831 108,096,800 252,908,000 % 74.2 % 134.0

10.3 
% 

890.8 % 30.5 % 179,031,479 18,068,919 586,662,468 
أمريكا الالتينية 

 وجزر الكارييب

1.2 % 175.2 % 60.4 % 20,970,490 7,620,480 34,700,201 
 أوقيانوسيا

 وأسرتاليا

100.0 
% 

 جماوع التاا 6,767,805,208  360,985,492 1,733,993,741 % 25.6 % 380.3

NOTES: (1) Internet Usage and World Population Statistics are for September 30, 2009.                         
.               US Census Bureau (2) Demographic (Population) numbers are based on data from the          
 , by theNielsen Online d by(3) Internet usage information comes from data publishe                    
 e sources.., local Regulators and other reliablGfK , byInternational Telecommunications Union

http://www.internetworldstats.com/stats.htm      22/1/2010 

الشققبكا  واهلواتقق  وتصققال بققني املواقققع اال : تصققالاالأشققكاال رتعمتلفققة مققن  242الويققب  وتققوفر 

تصقال  رتونية ، املقاونا  ، السقاحا  اإلفرتاضقية اال   اجملعمتاتا  اإللكوبني الناس  اإلتصال و النقالة

فقلبقه دهقو اإلنعمتققال مقن نقطقة اإلععمتاقاد الواحقاة إىل        . لعمتويهم مجيتا، . بني البائتني و املشرتين 

يسقا  لالخقرين بقالعمتحكم باملتلومقا  و ترتيبهقا و       242الويقب   .الكثري من الكثري من النقاط 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/stats14.htm
http://www.internetworldstats.com/stats14.htm
http://www.internetworldstats.com/stats6.htm
http://www.internetworldstats.com/stats6.htm
http://www.census.gov/
http://www.nielsen-online.com/
http://www.gfk.com/
http://www.itu.int/
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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رب من جمرد مكان إلسعمتتراض البيانا  بقل مكقان   إن األنرتنت أصب  شي أكليس فقط عرضها 

يعمتفاعل متها و مقع املسقعمتاام مجيقع ااحمعمتويقا  و املشقاركة احليقة للالعمتيايقايا مثقل الصقور و          

)  242الويقب   ف قو ويقب دهقاد   / http://www.thearabianweb.com/lib الويقب التربقي  .) .الصو  و الفيايو احلي

Web 2.0  : )2228سبعمتارب  12مادهو بكل صراحة ؟ 

 تصالية الا اإلنرتنت إمكانيا  - 1

 كة اإلنرتنتاخلاما  اليت تقامها شب

  :ومن اخلاما  اليت تقامها شبكة اإلنرتنت ما يلي

  املتلوما (information). وامللمترا  واملكعمتبا  واملتلوما   يعواملشار قواعا بيانا  لألةاث

البيانا  اإلحصائية واملتلوما  الثقافية، ووالوثائ  احلكومية، والعمتشريتية، لاول التاا 

  .واألدبية،والفنية والتلاية

 خاما  االتصال (communication services) والكعمتب ؛ الصح  واجملال  اإللكرتونية

  .واإلذاعة والعمتلفزيون

 العمتتليم (E-education). املصادر العمتتليايةتوفري (educational  مثل ااحماضرا 

(lecture notes)، والاروس العمتفاعلية (interactive tutorials)  إضافة إىل ملاصا ،

  .املاارس واجلامتا  الاراسية يف املنادهج

 العمتجارة اإللكرتونية (E-commerce).  متلوما  عن

الشركا  اخلاصة، وعروض منعمتجاتها، إضافة إىل خطط البيع 

املتلوما  السياحية اليت ُتلمن األدلة السياحية و فيها والرتويج

إضافة إىل أستار  واحلجوزا  الفناقية والسياحية والطريان ، ،

 العمتسوق .، وخاما  األعاال الصغرية(stock quotes) األسهم

(shopping)  والعمتسوي (marketing) اإللكرتوني   .

وشرا  الِسلع واخلاما   العمتجارة الاولية اإللكرتونية دهي نظام ُيعمتي  عرب اإلنرتنت حركا  بيعو

عاليا   توليا التوائا مثل واملتلوما ، كاا ُيعمتي  أيضا احلركا  اإللكرتونية اليت تاعم

العمتجارة اإللكرتونية ُتعمتي  عرب  تتزيز الطلب على تلك الِسلع واخلاما  واملتلوما ، حيث إن

تشبيه العمتجارة اإللكرتونية بسوق  وميكن. اإلنرتنت عاليا  دعم املبيتا  وخامة التاال 

( السااسرة)والوسطا  ( أو حمال  موردون، أو شركا ،)إلكرتوني يعمتواصل فيه البائتون 

افرتاضية أو رقاية، كاا ُياف ع مثنها بالنقود  شرتون، وُتقاَّم فيه املنعمتجا  واخلاما  يف صيغةوامل

  http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/Articles/ecomer_01.asp .اإللكرتونية

  :دهاا وُياكن تقسيم نشاطا  العمتجارة اإللكرتونية إىل قساني رئيسني

http://www.thearabianweb.com/lib/
http://www.thearabianweb.com/lib/2008/09/12/what-is-web-20-honestly/
http://www.thearabianweb.com/lib/2008/09/12/what-is-web-20-honestly/
http://www.thearabianweb.com/lib/2008/09/12/what-is-web-20-honestly/
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   املسقعمتهلك ركا  إىل جتارة إلكرتونية مقن الشق (Business-to-Consumer)  ودهقي ،

  .من جهة أخرى واملسعمتهلكني متثِّل العمتبادل العمتجاري بني الشركا  من جهة

 جارة إلكرتونية من الشقركا  إىل الشقركا   العمت(Business-to-Business)    ودهقي متثِّقل العمتبقادل ،

  .العمتجاري اإللكرتوني بني شركة وأخرى

  الرتفيه(entertainment) اآللتاب اإللكرتونيقة واألفقالم واملوسقيقى    : بأشكالس كثرية مثل

والققربامج العمتلفزيونيققة، والصققفحا  الشاصققية، واملتققارض،     الرياضققة، واجملققال ، واأللتققاب،  

 واملوسيقى، 

   تقنية الربيقا اإللكرتونقي   )العمتواصل االجعمتااعي عرب جماوعة من االساليب والعمتقنيا(E-mail  

وعا  اإلخبارية، عرب اجملاو  ViaTalk, Vonage, Skype.نرتنت مثل وخاما  اهلات  عرب اال

 .أو تقنية ااحمادثة واملاونا  واالسعمتجابا  العمتفاعلية

  منرب سياسي ودعائي للحكوما  والشتوب واجلااعا  السياسية املتارضة والقوى املضهاة 

 العمتفاعلية رداوامل (interactive resources) احلوارو من اسعمتبيانا  للرأي (Chatting service)  

  .وغريدها

 (احلكومة اإللكرتونية) ومية  لعمتنفيذ املتامال  الرمسية اخلاما  احلك 

 

 اإلسعمتاااما  اإلتصالية لشبكة اإلنرتنت

تقققام شققبكة اإلنرتنققت التايققا مققن اإلسققعمتاااما  اإلتصققالية للاسققعمتاامني، تشققال اجملققاال    

 إخل، الققيت ختققام األفققراد وامللسسققا ... اإلعالميققة والعمتجاريققة واألكادمييققة والسياسققية والطبيققة 

 . الرمسية واملانية على حا سوا 

 :واخلاما  االتصالية املعمتوفرة على اإلنرتنت دهي

 (World Wide Web)الشبكة التنكبوتية التاملية  :أوال،

دهو برنامج يوفر  للاسعمتاام إمكانيقة  تبقادل الرسقائل اإللكرتونيقة مقزودة      الربيا اإللكرتوني  :ثانيا،

 . قةاملتلوما  والبيانا  والصور بسرعة فائ

يققعمتم فيهققا تبققادل ( Social Media)مواقققع الوسققائط اإلجعمتااعيققة  :ثالثا،

األخبققار اإلجعمتااعيققة بققني أفققراد اجملعمتاققع، ودهققي عبققارة عققن مواقققع  

 ريشرت  فيها املسعمتاامون لعمتبادل اآلرا  واألفكا

 برامج تترض املتلوما  والبيانا  وتعمتي  إنعمتاا ونشر صقفحا  اإلنرتنقت  دهي مواقع الويكي  :رابتا،

على أساس تفاعلي إذ يسا  لزوار املوواقع التاملة بذلك النظام بأن يضيفوا أو يتالوا أو يكعمتبقوا  

ومن ثم فإن دهذه العمتقنيقة تعمتقي  الفرصقة       . ما يرياون ، وينشروا ذلك بصورة حلظية على اإلنرتنت

وعة مثل موس لظهور مشروعا  كربى قائاة على املشاركة العمتطوعية من عاد كبري من األفراد

Wikipedia. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ViaTalk&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Vonage
http://en.wikipedia.org/wiki/Skype
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 Net) اإلجعمتااعقا  واملقلمترا    :خامسا،

Meeting & Conference )  يسققعمتطيع مسققعمتاام

أن يشادها مقا يتقرض يف   ( اإلنرتنت)الشبكة 

األجعمتااعا  وامللمترا  مقن خقالل بقرامج نققل     

 الصورة والصو  عرب الشبكة بكل سهولة 

 

 (VoIP)االتصققال الصققوتي  :سادسا،

يتعمتاققا علققى  VOIP الصققو  عققرب اإلنرتنققت

. بروتوكققول اإلنرتنققت نقققل الصققو  خققالل   

وباأ  دهذه الظادهرة كاخعمتيقار وأداة مسقاعاة   

يف السنوا  االخرية إنعمتشر  التايا مقن انظاقة   . لنقل الصو  يف إجتاه واحا IRC ةدردشالنظاة 

VoIP ان دهذه االنظاقة دهقي اسقعمتااام    . كاا اصبحت سهلة االسعمتااام ومرله كاا دهات  عادي

 .اتفية التاديه ، وخاصقة ملسقافا  طويلقة   واعا لالنرتنت ذا  تكلفة اقل بكثري من املكامله اله

ال يف كثري من االحيان ختعمتل  من الكلاه إىل الكلاه وسقعمتحعمتاا إىل بضقع   نوعية الصو  ال تز

اصققبحت ذا  شققتبية  VoIP. الوقققت حققيت تصققب  بققنفس النوعيققة كققأجهزة العمتلفققون العمتقليايققة

من أكثقر االنظاقة   . معمتزاياة يف عاا اللتب ، باععمتباره شكال من أشكال االتصال بني الالعبني

 سكايبدهو نظام  الصو  عرب اإلنرتنتشتبية يف جمال 

 

القيت تقوفر املقواد املكعمتوبقة واملرئيقة واملسقاوعة مثقل         مواقع الرتفيهية والفنية واإلعالميقة  :سابتا،

utupe ،facebook كاا تعمتي  فرصة االسقعمتااع للراديقو ومعمتابتقة القربامج العمتلفزيونيقة      . وغريدها

 .وتصف  الصح  اليومية وغريدها

   انعمتشار اإلنرتنت يف األردن والاول التربياة - 8

 :إلنرتنت يف األردن ا تطور انعمتشار

نرتنت يف األردن مللسسا  القطقاع التقام   لنم مركز تكنولوجيا املتلوما  الوطين أول خامة قاا 

ويعمتوىل املركز عالية تسجيل أمسا  النطاقا  على شبكة اإلنرتنت مثلاقا يققوم    1995 عام 

 ,org.jo ,(gov.jo, com.jo ,net.jo, edu.jo)بققإدارة وتسققجيل أمسققا  النطاقققا  األردنيققة

mil.jo, .name.jo.)   وتكان أدهاية دهذه اخلامة يف إعطا  عناوين للصفحا  اليت تنشقر علقى

اإلنرتنت وااحمافظقة علقى امللكيقة الفكريقة وحققوق أصقحاب دهقذه التنقاوين حسقب املتقايري           

ويقوم املركز باسعمتضافة عاد من املواقع اإللكرتونية األردنية للالسسقا  القيت ترغقب    . التاملية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://www.skype.com/
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وتعمتم عالية االسعمتضافة إما عن طري  نشر املواققع فققط   , نشر مواقتها من خالل خوادم املركزيف 

 (برتا من مشهور الشاانبة. ) أو من خالل نشر املواقع وإجرا  العمتتايال  عليها كلاا دعت احلاجة

حعمتققل االردن املرتبققة السادسققة بققني دول الشققرق األوسققط يف اسققعمتااامه لننرتنققت، وازداد عققاد   ا

، وف  احصا ا  التقاا  2222ةوالي  سة اضتاف ما كان عليه التام  2226عمتااميه التام مس

مقن أعلقى نسقب الناقو إذ بلغقت       2229 -2222وبلغت نسقبة الناقو مقا بقني     .(  ITU)      لننرتنت

أي %( 2349) 2229لعمتصقب  عقام    2222عقام  %( 224)وارتفتت نسبة االسعمتااام مقن  ( % 1,078.7)

 .افحوالي عشرة أضت

بنقا  علقى تقريقر إحصقا ا  اسقعمتااام       تطور اسعمتااام اإلنرتنت يف األردن( 3)ويظهر اجلاول رقم 

  IIUاإلنرتنت 

 مسعمتاامو نسبة االسعمتااام

 االنرتنت
 السنة عاد السكانتقاير 

2.4 % 127,300 5,282,558 2000 

8.7 % 457,000 5,282,558 2002 

11.4 % 600,000 5,282,558 2005 

14.8 % 796,900 5,375,307 2007 

18.2 % 1,126,700 6,198,677 2008 

23.9 % 1,500,500 6,269,285 0228 

Jordan Internet Usage and Marketing Report Internet Usage Statistics: according 
to ITU 

.. http://www.internetworldstats.com/stats.htm      22/1/2010. 

 بيةرتاول الالاإلنرتنت يف 

فقإن  " www.InternetWorldStats.com" وف  االحصا ا  املنشورة علقى املوققع اإللكرتونقي   

%  222ر9ة ست سنوا  مبتقال  متال الناو يف اسعمتااام شبكة اإلنرتنت يف التاا ارتفع خالل فرت

مقن جماقوع   %  16ر7، ووصلت نسبة السكان يف التاا الذين يسعمتاامون شقبكة اإلنرتنقت إىل   

 . 2226السكان، ةيث زاد عاد مسعمتاامي اإلنرتنت يف التاا على املليار شا  يف نهاية التام 

 الناقو املعمتسقارع يف    بيقة فعمتشقري إىل  رتاول الالق االحصا ا  حول اسعمتااام شبكة اإلنرتنقت يف   أما

 يقققاار عققاد مسققعمتاامي اإلنرتنققت. سققكان تلققك الققاول عنققانسققبة اسققعمتااام شققبكة اإلنرتنققت 

من تتااد املسعمتاامني % 245مليونا ونص  املليون، أي حوالي  28املعمتكلاني باللغة التربية حوالي 

% 1447لصققينياة وا% 2849يف التققاا، ودهققي املرتبققة التاشققرة يف التققاا، بتققا اللغققة اإلجنليزياققة    

% 3والكورياقة  % 346والربتغالياقة  % 5والفرنسقياة  % 542واألملانياة % 746واليابانياة % 849واإلسبانياة 

الذين يعمتكلاون اللغة التربية أكرب وتقرية منقوا يف    وحق  مسعمتاامو اإلنرتنت%. 247واإليطالياة 

مقن مسقعمتاامي   % 62حقوالي  %. 93148 ، حيث بلغت نسقبعمتها  2227ق   2222التاا كله يف الفرتة 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/
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مقن تتقااد   % 11يف التاا التربي موجودون يف منطقة اخلليج التربي، واليت متثل حقوالي   اإلنرتنت

 .سكان التاا التربيا

 : بلغ عاد مسعمتاامي  اإلنرتنت يف كلا دولة عربية كاا يلي   3229مارس  -آذار ويف 

 3.22ليون، املالكة التربية السقتودية  م 3.1مليون، السودان  2.3مليون، املغرب  2.2مصر    

مليقون، تقونس    0.0، سقوريا  0.299.322مليون ، اإلمارا  التربية املعمتحقاة   0.93مليون، اجلزائر 

ألفقا، عااقان    222أل ، اليان  322أل ، لبنان  339.222أل ، األردن  922ألفا، الكويت  922

 92ألفقا، الصقومال    022آالف، البحرين  322ألفا، ليبيا  309ألفا، قطر  322ألفا، فلسطني  312

أماا نسبة السقكان القذين يسقعمتاامون    . آالف 02ألفا، جيبوتي  32موريعمتانيا . ألفا 23ألفا، التراق 

لعمتتقااد السقكان يف الاولقة، فهقي     ( التادية وعالية، اي عريضة، النطقاق )اإلنرتنت بشعمتى أنواعها 

، % 32.9، البحقرين  %32.3، الكويقت  %33.3، قطقر  %22.0اإلمارا  التربية املعمتحقاة  : كالعمتالي

، %02، ُعاقان  %02.3، املالكة التربية الستودية %00.9، األردن %02.0، املغرب %02.2لبنان 

، ليبيقا  %2.3، سقوريا  %2.9، اجلزائقر  %3.9، مصقر  %9.3، السقودان  %9.9، فلسقطني  %9.3تونس 

 %. 2.0، التراق %2.2، موريعمتانيا %2.9، الصومال %0، اليان %0.0، جيبوتي 2.2%

مقن حيقث نسقبة     3223أماا بالنسبة لننرتنت عالي النطاق، وحسب تقرير أجقري يف نهايقة عقام    

االنعمتشار لعمتتقااد السقكان يف كقلا دولقة مقن دول التقاا التربقي، فقإنا البحقرين تفواققت بنسقبة            

% 0.09لكويت وا% 0.31واملغرب % 2.22ثما اإلمارا  التربياة املعمتحاة % 2.21، تليها قطر 2.99%

وتقونس  % 2.22وُعاقان  % 2.39وفلسطني % 2.12واملالكة التربياة الستودية % 2.91واألردن 

 %. 2.20والسودان % 2.20واليان % 2.22وسوريا % 2.23وموريعمتانيا % 2.31ومصر % 2.22

وسط خلاون غسان ستيا البلاان التربية جتادها لردم اهلوة الرقاية مع الاول املعمتقامة الشرق األ)  

 www.almotamar.net/news/45918.htm (33/3/3229بعمتاري،  02229التاد 

بلغ عاد     53,451,800 يف الوطن التربي مسعمتاامي  اإلنرتنتجماوع بلغ عاد   3229 سبعمتارب -آيلول ويف

 :مسعمتاامي  اإلنرتنت يف كلا دولة عربية كاا يلي 

 األردن1,500,500اإلمارا 2,922,000البحرين402,900تونس 2,800,000اجلزائر4,100,000

جزر  23,000جيبوتي13,000الستودية7,700,000السودان4,200,000سورية3,565,000

  355,500    الصومال023,222التراق222,222عاان232,222 باون غزةطنيسفل  , قطر436,000القار

ا370,000الكويت1.000,000لبنان945,000ليبيا323,000مصر12,568,900املغرب10,300,000

 موريعمتانيا60,000ليان

(         http://www.internetworldstats.com/stats.htm      22/1/2010)    

 3229 احصائية  مسعمتاامي  اإلنرتنت  والسكان  يف الوطن التربي( 2)رقم انظر اجلاول أدناه 

 3229 صائية  مسعمتاامي  اإلنرتنت  والسكان  يف الوطن التربياح(2)رقم اجلاول 

.. http://www.internetworldstats.com/stats.htm      22/1/2010 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm


426 
 

منو نسبة 

  االسعمتااام

2000-2009 

نسبة  انعمتشار 

 االنرتنت

 
(% 

Population) 

 مسعمتاامو

  نرتنتاال

Latest Data 

September 
30, 2009. 

 مسعمتاامو

  االنرتنت

Dec. 31, 
2000 

عاد تقاير 

 السكان

Population 
( 2009 Est.) 

 الاولة

 األردن 6,269,285 127,300 1,500,500 % 23.9 % 1,078.7

 اإلمارا  4,798,491 735,000 2,922,000 % 60.9 % 297.6

 البحرين 728,709 40,000 402,900 % 55.3 % 907.3

 تونس 10,486,339 100,000 2,800,000 % 26.7 % 2,700.0

 اجلزائر 34,178,188 50,000 4,100,000 % 12.0 % 8,100

 جزر القار 752,438 1,500 23,000 % 3.1 % 1,433.3

 جيبوتي 724,622 1,400 13,000 % 1.8 % 828.6

 الستودية 28,686,633 200,000 7,700,000 % 26.8 % 3,750.0

 السودان 41,087,825 30,000 4,200,000 % 10.2 % 13,900.0

 سورية 21,762,978 30,000 3,565,000 % 16.4 % 11,783.3

 الصومال 9,832,017 200 102,000 % 1.0 % 50,900.0

 التراق 28,945,569 12,500 300,000 % 1.0 % 2,300.0

 عاان 3,418,085 90,000 465,000 % 13.6 % 416.7

915.7 % 

n/a 

14.4 % 

n/a 

355,500 

n/a 

35,000 

n/a 

2202033 

 

 طنيسفل

 غزةالضفة الغربية 

 قطر 833,285 30,000 436,000 % 52.3 % 1,353.3

 الكويت 2,692,526 150,000 1.000,000 % 37.1 % 566.7

 لبنان 4,017,095 300,000 945,000 % 23.5 % 215.0

 ليبيا 6,324,357 10,000 323,000 % 5.1 % 3,130.0

 مصر 78,866,635 450,000 12,568,900 % 15.9 % 2,693.1
[4]

 

 املغرب 31,285,174 100,000 10,300,000 % 32.9 % 10,200.0
[5]

 

 موريعمتانيا 3,129,486 5,000 60,000 % 1.9 % 1,100.0

 اليان 22,858,238 15,000 370,000 % 1.6 % 2,366.7

%2299.29 

 

19.88% 

 

53,451,800 

 

2,512,900 

 

345,691,101 

 

 اجملاوع 

 النرتنت يايا  ا - 5

 :الصحافة البايلة : أوال،

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA#cite_note-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA#cite_note-4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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 ( الوكاال  االخبارية اإللكرتونية  -ملنعمتايا  ا   -املاونا )

وفر   شبكة اإلنرتنت صحافة مغايرة تعمتايقز باحلريقة و العمتنقوع، والفوريقة يف معمتابتقة األخبقار       

ه أو مقع  ققارة الققرا  علقى املشقاركة بقالعمتتلي  عليق       . اوقت حاوثه اخلربوتغطية احلاث و نشر 

 . تكذيبه واملناقشة التلنية بني القرا 

ووفر  املنعمتايا  و اجملاوعا  الربياية ملسعمتاامي اإلنرتنت فرصة لعمتبادل األخبار، والنقاش 

والعمتتبري عن األرا  والعمتتلي  على األحااث، ووفر  شبكة اإلنرتنت ملسعمتااميها املشاركة يف 

. با  سرايا وجراسانيوز وغريدهانني وأبنا  كيانا  صحافية جاياة مثل عاون والنبأ وخرب

 إذ فالعمتقنيا  املسعمتاامة ال ختعمتل  كثريا عن املنعمتايا  و الربيا االلكرتونى، وتكلفعمتها قليلة

أدهاية الصحافة  الصحافة املطبوعة عامليا،  عرفت. بالصحافة املطبوعةبعمتكالي  التقارن 

بتا أن برز  يايا   اإللكرتونية وأصب  هلا نساا إلكرتونية على شبكة اإلنرتنت

 .قاد  إىل إغالق بتض الصح  والنق  يف نسب توزيتها وحقيقية للصحافة املطبوعة 

 صحافة شتبية بايلة: املاونا  

املاونة دهي سجل يقوم فيه الشا  بعمتسجيل آرائه وأفكاره ومشاعره ومالحظاته وانعمتقاداته 

 بكة اإلنرتنتوابااعاته ونقل أخبار جمعمتاته والعمتواصل مع اآلخرين عرب ش

( web)مأخوذة من اللغة اإلجنليزية مكون من كلاعمتني ويب    web logكلاة ويبلوغ 

وتتين تسجيل أو دفرت لعمتصب  الكلاة دفرت لعمتاوين ( log)ولوغ  اإلنرتنت شبكة  وتشري إىل

 . نرتنتإلاملالحظا  على ا

أرائها، كاا أن انعمتشاردها أصب  بامكان التايا من الفئا  املهاشة العمتتبري عن  املاونةوبفضل 

على العمتواصل املاونة ساعا وت ،بني الشباب يتزز من ثقافة احلوار واحرتام الرأي والرأي اآلخر

صب  اإلنرتنت بانعمتشاره الواسع وسهولة النشر ، فأ احلكوما واحلوار والنقا ودهو ما ختشاه دهذه 

نقا األوضاع وميوقراطية لاطالبة مبزيا من والالبه مقارنة بالاوريا  املطبوعة سبيال، 

برز  و. اوم الشاصية أو التامة اهلأداة فتالة يف العمتتبري عن  املاونا  أصبحتو .السياسية

جماوعا  عاياة اسعمتاامت دهذه الوسيلة يف 

الكش  عن املسكو  عنه بالتاا التربي مثل 

عن طبيتة احلياة  ةتناوهلم لعمتفاصيل غري متلن

 حرية العمتتبري جمساةاملاونا  التربية  ) مبجعمتاتاتهم

http://www.openarab.net/ar/node/108 

)   

 

 أنواع املاونا  

http://www.openarab.net/ar/node/108
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يف مضاونها فهي إما شاصية واما أدبية وأما سياسقية أوفنيقة أوعلايقة     املاونا وختعمتل  أنواع 

سقهلة االسقعمتااام وجمانيقة العمتسقجيل،     ، ودهقي  أوإخبارية أو دينية إىل غقري ذلقك مقن العمتصقنيفا     

ويشقها التقاا ثقورة يف     .هااجلادهزة واليت ميكقن اسقعمتااام   قوالب العمتصاياا فهنالك التايا من 

ألق  بلقوغ    91املاونا  وعالية انعمتشاره تعمتم بوترية سريتة إذ يعمتم احااث مقا يزيقا عقن     اسعمتااام

 عال  القاين مجتقه  : تقريرصية التربية املاونا  الشا) .يوميا أي مبتال بلوغ لكل سبع ثواني

-http://www.dw(مقققققققققققققققققن موققققققققققققققققققع دويعمتشقققققققققققققققققه فيلقققققققققققققققققه  

world.de/dw/article/0,,1681786,00.html) 

 

 :ومواقع القنوا  الفضائية الصح  ووكاال  األنبا  اإللكرتونية 

 

يقة  خالل السنوا  اخلاس األخرية شها الوطن التربي ظهور التايقا مقن املواققع اإلعالميقة اإلخبار    

واملعمتعمتبع هلذه املواققع اإلعالميقة    ،واليت وصفت نفسها بالوكاال  اإلخبارية أو بالصح  أو اجملال 

جيادها تعمتسم بنفس الساا  فهي تقام األخبار والعمتحليال  واملقاال  وتوفر العمتفاعقل للققرا  ومقن    

وديوان  ،بينها على سبيل املثال صحيفة الايوان الكويعمتية الصحيفة االقعمتصادية اإللكرتونية

وااحمققيط شققبكة اإلعققالم التربيققة ، واملوقققع التربققي بققاب وجنققا أن دهنققا  التايققا مققن  ،التققرب

عااقون ووكالقة    املواقع األردنية الوكاال  اإلخبارية ودهي متعمتلك صبغة الصحافة الشتبية  مثل

بيقة نقت   مواقع الفضائيا  التربية مثل اجلزيرة نقت والتر  ىلإجراسا نيوز وأنبا  سرايا ، باإلضافة 

والاوتشقة فيلقه    BBCوالقيب بقي سقي     CNNمن املواقع األجنبية بطبتعمتها التربيقة مثقل    وغريدها

ونادهيققك عققن أن كققل الصققح  اليوميققة واألسققبوعية أصققب  هلققا مواقتهققا    . وغريدهققا  األملانيققة

 .اإللكرتونية

 : األمن اإللكرتوني/انتاام األمن السيرباني  :ثانيا،

أن العمتهاياا  السقيربانية واحلقروب السقيربانية ااحمعمتالقة      Joseph S. Nyeيرى جوزي  ناي  

يف عقاا اليقوم   . ... توض  لنقا نققاط الضقت  املعمتزايقاة وانفقال  الزمقام يف اجملعمتاتقا  احلايثقة        

ملصقار علقى البنيقة األساسقية غقري      املعمتشابك املرتابط فقا تكون اهلجاا  السقيربانية جمهولقة ا  

على سبيل . احلكومية شاياة العمتامري

املثال، يتعمتقا بتض اخلربا  أن شقبكة  

الطاقة الكهربية الوطنيقة ققا تكقون    

ومققن . ُعقققرضة للاطققر بشققكل خققاص

املتعمتققققا أن أنظاقققة القققعمتحكم القققيت    

تسعمتاامها شركا  الطاقة الكهربيقة  

ُعقرضة للهجاا ، ودهي اهلجاا  اليت قا 

إىل إظالم املان واملنقاط  أليقام أو    تلدي

كاققا قققا تعمتققاخل اهلجاققا    . أسققابيع

http://www.project-syndicate.org/contributor/422


 

429 
 

السيربانية يف عال األسواق املالية فعمتعمتسبب يف خسائر اقعمتصادية دهائلة بقإغالق املواققع العمتجاريقة    

ولقا وص  كري نائب ماير االسعمتابارا  لاى الواليا  املعمتحاة ما أطلق     .على شبكة اإلنرتنت

، حيقث ال يكعمتفقي املارتققون بسقرقة املتلومقا  اخلاصقة       "لسقلة اإلمقااد  اهلجاا  على س"عليه 

بامللكية، بل إنهم يذدهبون إىل ما دهو أبتا من دهذا فيزرعقون متلومقا  وبيانقا  خاطئقة وبقرامج      

مزيفة داخل أجهزة وبرجميا  نظم االتصاال  ق أحصنة طروادة اليت ميكن اسقعمتااامها إلسققاط    

  كل احلكومقا  ُعققرضة لنقوع جايقا مقن العمتهايقا القذي        ولسوف تصب. أنظاة احلاسب اآللي

قضقايا   02.02.3223 |بروجيكت سنايكيت،  -ناي . جوزي  س. )سيكون العمتصاي له يف غاية الصتوبة

 (syndicate.org-www.project  وأحااث

ظادهرة اخرتاق احلاسب الشاصي واخرتاق  ني يفاإللكرتو/ ويعمتاثل انتاام األمن السيرباني 

 :لتاة أدهااف من بينها اليت تعمتم  املواقع الرمسية وامللسساتية

حب االسعمتطالع باحلصول على متلوما  عن  غزو اخلصوصية من قبل الفضوليني ورغبة يف:   -أ

وحرياتهم  األفراد باون علاهم أورغبعمتهم ، ويرتبط دهذا األمر باالععمتاا  على خصوصية األفراد

 .الشاصية 

الاخول إىل املواقع    Hackersاليت تعمتي  اجملال للاارتقني : وسرقة البيانا  القرصنة:  -ب 

للقيام بتاليا  تزيي  وسطو إلكرتوني كاا لصل يف الاخول  اإللكرتونية والتبث بها

قود أحيانا إىل ومهامجة املواقع بالفريوسا  اليت ت.إىل حسابا  املصارف وتهايا أمن امللسسا  

 . تامري البيانا  وأجهزة احلاسوب 

أن الشركا  عرضة خلطر خسارة  3229وكشفت دراسة أصارتها شركة مكايف عام 

تريليون دوالر من فقاان أو سرقة البيانا  وجرائم الويب األخرى وكانت شركة  0أكثر من 

اخلبيثة التام املاضي، حيث مكايف قا أصار  اسعمتبيان ا بتا اكعمتشاف الزيادة الردهيبة للربامج 

وقا مت تصايم دهذه الربامج لسرقة البيانا  . 3221يف عام % 222زاد  الربامج اخلبيثة بنسبة 

 .وسرقة اهلويا  وسرقة األموال ويف التايا من احلاال  كانت الطريقة واآللية مثرية جا ا للقل 

اان البيانا ، مثلاا كذلك تترضت احلكومة الربيطانية بشكل معمتكرر لنحراا بسبب فق

مليون  32حاث مع مصلحة الضرائب وإدارة اإليرادا  واجلاار  عناما فقا  بيانا  خت  

موقع البوابة  3229-20-20.)شا  مما عرضهم خلطر سرقة اهلوية والتاليا  االحعمتيالية

 (التربية لألخبار العمتقنية

 اإليقاع بالضحايا عرباهلناسة االجعمتااعية يف اإلنرتنت:  -ا 

الشركة الرائاة عامليا، يف أمن حمعمتويا  اإلنرتنت، أن  Trend Micro قالت ترينا مايكرو

اجملرمني االفرتاضيني ال يلجأون السعمتااام تقنيا  حايثة لنشر اجلرمية االفرتاضية فقط، بل 

إنهم يقومون بإعادة اخرتاع صيغ من اهلناسة االجعمتااعية ليوقتوا يف شراكهم كال، من 

  .والشركا  على حا سوا املسعمتهلكني 

ومع أن بتض خطط اهلناسة االجعمتااعية مثل خطة العمتصيا النيجريية لالحعمتيال، وخطة السجني 

األسباني، دهي من اخلطط املتروفة منذ حوالي عقا من الزمن، يواصل اجملرمون االفرتاضيون 

http://www.project-syndicate.org/
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  .يايث دهاتني الوسيلعمتني لالحعمتيال يف أي مناسبة تالئم اسعمتااامهاا

يل املثال، أصبحت األدوا  والعمتقنيا  املسعمتاامة إلنشا  الطبيتة العمتفاعلية املوجودة يف فتلى سب

آذار املاضي، /ففي مارس. مواقع الشبكا  االجعمتااعية، لغاا، أرضيا، بالنسبة للجرمية االفرتاضية

أداة تصيا صاات إلنشا  مواقع للعمتصيا مسعمتهافة  222اكعمتشفت ترينا مايكرو أكثر من 

أي مواقع الشبكا  االجعمتااعية، ومشاركة الفيايو، ومواقع ) Web 2.0 نمواقع كل م

، ومزودي خاما  الربيا اإللكرتوني اجملاني، ومواقع لبنو ، ومواقع (الصو  على اإلنرتنت

  .مشهورة للعمتجارة اإللكرتونية

اية دهذا ومبوجب األةاث اليت أجريت واملالحظا  اليت مت تاوينها حول اهلجاا  اليت وقتت منذ با

  :، يعمتوقع باحثو ترينا مايكرو حاوث األمناط العمتالية3221 التام

        ،سعمتبقى اهلناسة االجعمتااعية أسلوبا، مهاقا، للقهجاا ، مقع تطقور حيقل أكثقر تتقيقاا. 

وتعمتوقع ترينا مايكرو أن يسعمتغل اجملرمون االفرتاضيون املناسبا  املاضقية والقادمقة مثقل دورة    

عمتال املاارس، واالنعمتاابا  الرئاسية األمريكية، وموسقم التطقال  يف   األلتاب األوملبية، وموسم افعمت

  .ديسارب

   سيواصل اجملرمون االفرتاضيون اسعمتهااف نقاط الضت  املكعمتشفة حايثا، يف الربجميا

  .، وغريدهاAdobe Flash، وRealPlayer، وQuickTIme والعمتطبيقا  مثل

   ى األسقاليب والعمتقنيقا  القاميقة    سعمتواصل برجميا  اجلرمية االفرتاضية اليت تتعمتاقا علق

كاا سقعمتقل أعقااد تهايقاا  الربجميقا      . ، امفاض أعااددهاkeyloggers و dialers مثل

،إذ أنهقا ال تسقعمتطيع   browser hijackersو trackware الرماديقة مثقل برجميقا  العمتتققب    

 http://www.da-أريبيققان بققزنس ) .التاققل يف دهققذا التصققر الققذي تنعمتشققر فيققه العمتقنيققا  احلايثققة    

(Sep 14,2008  it.com/news/182/15  

 

 االخعمتالس عرب اإلنرتنت: -د

حقذر خقربا  يف   )  BBC Website يب بي سي ويبسايتلحمرر شلون األعاال ل -كعمتب تيم ويرب

واسقيب، ودعقوا اىل إنشقا     املنعمتاى االقعمتصادي التاملي املنتقا يف دافوس من ازدياد خطر جقرائم احل 

 . نظام جايا ملواجهة التصابا  املنظاة جلرائم احلواسيب 

 . تريليون دوالر يف السنة بلغت تكالي  عاليا  االخعمتالس من خالل اإلنرتنت وأشار إىل أن 

وقا ناقب مسلولون من مصقااي برجميقا  اإلنرتنقت يف املنعمتقاى األخطقار ااحماققة بالشقبكة،        

ن تلك االخطار بينها اجلرائم العمتقليايقة كاالحعمتيقال وسقرقة اهلويقة وبيانقا       وحادوا جماوعة م

 . بطاقا  اإلئعمتاان

ويسققعمتاام جمرمققو اإلنرتنققت، الققذين يتالققون يف فققرق معمتاصصققة، الفريوسققا  للسققيطرة علققى 

 . تسعمتاام لشن دهجاا  منسقة" بوتنت"احلواسيب ويقومون بربط االالف منها يف شبكة تاعى 

يضا اىل جرائم احلواسيب ذا  الطابع السياسي، وأعطوا مثاال عليها اخلالف القذي  وتطرق اخلربا  أ

حصل بني اسعمتونيا وروسيا وانعمتهى بأن قطتت األخرية خامة اإلنرتنت عقن األوىل، فشقلت نظامهقا    

http://www.da-it.com/news/182/15
http://www.da-it.com/news/182/15
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 -تقيم ويقرب  ). البنكي وشبكا  الكهربا ، وتكرر ذلك يف خالف روسيا مع جورجيا التقام املاضقي  

 3229/23/23منشققققققققور  BBCArabic.comدافققققققققوس -ال لققققققققيب بققققققققي سققققققققي ويبسققققققققايت حمققققققققرر شققققققققلون األعاقققققققق 

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/sci_tech/newsid_7864000/7864857.stm) 

 ،اسعمتغالل اإلنرتنت يف احلروب اإللكرتونية    :ثالثا: 
يت تبقث الاعايقة أو   أصب  دهنا  ساحة جاياة عرب اإلنرتنت للحروب التامليقة تسقعمتاام القربامج الق    

تلثر على أنظاة احلاسوب مما يشل حركقة احليقاة يف اجملعمتاتقا  املسقعمتهافة ولقذلك جنقا أن       

دهنا  ثالثة أمناط من اسعمتغالل اإلنرتنت واخرتاقه للاجابها  بقني األمقم والشقتوب واألفقراد وأول     

 : دهذه األمناط دهي 

 احلروب اإللكرتونية  -أ  

 العمتجسس اإللكرتوني -ب 

 مناصرة قضايا الصراع بني الشتوب  -جق  

دعم بتض اجلااعا  والعمتنظياا  اليت جتابه قاع األنظاة أو تقاافع عقن قضقايا فكريقة أو      –د 

 .قومية أو عرقية أو طائفية 

 :احلرب اإللكرتونية . أ
إن ثورة املتلوما  :احلرب اإللكرتونية  إىل أين؟ : يرى مجال حماا غيطاس يف مقالة بتنوان

اآللية التاالقة، وما ترتبط به من تكنولوجيا  معمتطوِّرة ذا  مسعمتوى رفيع متن   وشبكاتها

الفرصة ملن ميلكها بأن تكون له السيطرة التليا والسيادة والعمتفوق احلاسم يف ميادين 

 .احلروب

فقا ، غارا  وقنابل إلكرتونية : ويرى أن األسلحة اجلاياة يف ميادين احلروب سعمتكون دهي

لون يقررون أن دهجوما، إلكرتونيا، شناعمته أمريكا خالل غارا  حل  األطلنطي باأ خربا  ومسئو

أثنا  حرب كوسوفا وقع على نظم كابيوتر الصرب اليوغساليف يف أول  0999يف ربيع 

 !. ممارسة مباشرة حلرب إلكرتونية

صة أداى اهلجوم إىل توّق  الشبكة الرئيسية يف يوغسالفيا، فعمتوّقفت فيها نظم احلاسوب اخلا

 .بالافاع اجلوي، وأدا  إىل بثا رسائل للاااع وتضليل قوا  الصرب

ومن األدهااف السهلة اليت يف معمتناول أي دهجوم إلكرتوني أعسس البنية العمتحعمتية املانية مثل 

شبكا  العمتليفونا  التامة ومراف  إنعمتاا وتوزيع الكهربا  والغاز، وموارد املياه وخاما  

مما يشل إمكانيا  أي جيب وسح  . كك احلاياية واملطارا الطوارئ والنظم املالية والس

وأما عن دعم اجملعمتاع املاني جليشه فسوف ينهار إىل احلضيض مع الفوضى اليت . متنوياته

 . سعمتصيب املان يف الصايم

 

 : العمتجسس اإللكرتوني . ب

 أنظاقة  باسقعمتغالل الثغقرا  الكامنقة يف   .الذي تقوم به الاول والشركا  املعمتنافسة واملعمتصقارعة 

العمتشغيل اليت ينعمتجها املربجمون للعمتجسس على رزم الشبكا  والربيا اإللكرتوني، اليت تتعمتاقا  
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عليها دهذه األجهزة لعمتبادل البيانا  املاعمتلفة ، ومن ضانها 

البيانققا  املعمتتلقققة باإلرسققال واالسققعمتقبال ، باالضققافة إىل 

املتلوما  اليت قا تعمتضان كلاا  مرور ، أو بيانا  سرية 

. ذلك العمتجسس علقى رسقائل الربيقا االلكرتونقي    ، وك

كي   رتقون حاسوبك الشاصقي ؟ ومقا   : فادي ساا )

 (م 2221مارس  -جملة بي سي/دهو احلل ؟ الصادر يف 

االخرتاق ملناصرة قضقايا الصقراع الققائم بقني      -ا 

 : الشتوب 

ن يف احلقرب  يرتبط توظي  االخرتاق خلامة الصراع القائم بني الشقتوب ، كاقا دهقو حاصقل اآل    

اإللكرتونيققة بققني املواقققع اإلسققرائيلية واملواقققع التربيققة واإلسققالمية املناصققرة لننعمتفاضققة        

وكلنا شادها كي  مت تغطية جرائم التاو الصقهيوني يف غقزة عقرب الفضقائيا      . الفلسطينية

 .واإلنرتنت مما خل  حالة تتاط  وتضامن عربي وكوني

مسلاون اخقرتاق  ( دهاكرز)معمتسللون الكرتونيون  اسعمتطاع 9/0/3229وجا  يف جرياة القاس 

مواقع إسرائيلية متروفة وتغيري ما يترض فيها ليتكس مشادهاة ما لاث مقن اععمتقاا ا  علقى    

وتترضققت التايققا مققن صققفحا  اإلنرتنققت إىل دهجاققا  انعمتقاميققة مققن  .ماينققة غققزة وسققكانها

 . جماوعا  يتعمتقا أنها تتال يف لبنان واملغرب وإيران وتركيا

مثقل صقحيفة   )اسقعمتهافت دهقذه اجملاوعقا  أيضقا مواققع التايقا مقن الصقح  اإلسقرائيلية           وقا 

باللغققة « يققايتو  أحرونققو »، و«متققاري »

، وعرضققققت صققققورا لقعمتلققققى  (اإلجنليزيققققة

الفلسقققطينيني بتقققا تترضقققهم لتاليقققا    

القصققق  اإلسقققرائيلي، باإلضقققافة إىل صقققور 

لتاليا  العمتتذيب اليت تتقرض هلقا املتعمتقلقون    

وأعلنققت . السققجون األمريكيققة التراقيققون يف

اإلذاعققققة اإلسققققرائيلية أن موقققققع مصققققرف   

اإلسقققرائيلي ققققا تتقققرض   « ديسقققكونت»

لالخرتاق أيضا، باإلضقافة إىل ذكقر اإلذاعقة    

اسققعمتطاعوا « محقاس »أن عناصقر مقن حركقة    

 2اخرتاق موجة إذاعة اجليب اإلسرائيلي قبقل  

 ttp://web.alquds.com/node/127651h  )أيام

 

 :املنشقة والعمتنظياا  اإلردهابيةاملتارضة واجلااعا    دعم   -د 

http://web.alquds.com/node/127651
http://web.alquds.com/node/127651
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تشققكل اإلنرتنققت وسققيلة مهاققة يف     

العمتتري  بطرق العمتاريب على التاليقا   

لقا أضحت اإلنرتنت جز ا مهاا .  القعمتالية

وعنصققرا فققاعال فياققا قققا يطلقق  عليققه 

يف ظقل عصقر التوملقة    " باإلردهاب الرقاي"

ويقول جريدهارد شقنالر مقن   . واملتلوماتية

قسققققم مكافحققققة اإلردهققققاب يف وزارة   

لقققققا أضققققحى ))الااخليققققة األملانيققققة 

اإلردهابيون يف عصقر التوملقة ال يعمتسقاون    

القيت ققا ترتسقم هلقم     " بالصورة الناطيقة "

عنققا ختيققل املققر  لشققا  كهققذا، بققل  

أصب  أمرا اععمتياديا أن ترى اإلردهابي غري معمتسل  ... ، "ميعمتلكون درجة عالية من العمتقنية"أصبحوا 

يف النشقاط  " أداة رئيسقة "، األمقر القذي جيتقل مقن اإلنرتنقت      "ببناقية، بل جبهاز حاسقوب معمتنققل  

نرتنقت يف اإلردهقاب لقيس مقعمتصقرا علقى العمتواصقل بقني        لقا أضحى اسعمتااام اإل . اإلردهابي الاولي

العمتجنيا والعمتاريب علقى كيفيقة   " اخلاليا اإلردهابية وشن احلرب النفسية، بل أيضا على عالية

http://www.dw-  ((.، كاا أوضق  اخلقبري األمقين األملقاني    "اسعمتااام األسلحة وتصنيع املعمتفجرا 

world.de/dw/article/0,,2203088,00.html 

 

 :عليها الرقابةيف اإلنرتنت وحرية االتصال  :رابتا،

مقن  مع وجود اإلنرتنت والفضائيا  أصبحت الرقابة على املتلوما  واألخبار أكثر صقتوبة            

ولتقل    .غبون يف مساع القرأي اآلخقر  احلقيقة ، أو ال ير بعلى أولئك الذين يرياون حجذي قبل 

 .يف اإلنرتنت BLOGSمن أحاث طرق العمتتبري الشاصية املاونا  

واملاونة كاا سب  وأشرنا صفحة شاصية على موقع ما تعمتي  لكل فرد أن يكعمتب ما يريا، 

يتققرب فيهققا عققن أفكققاره ومشققاعره وخققواطره وأرائققه وإبااعاتققه وتتليقاتققه النقايققة لألخبققار 

 .حااث ، ويارا فيها كذلك الصور وملفا  الصو  ولقطا  الفيايوواألشااص واأل

والعمتقرير الذي أصارته الشبكة التربية ملتلوما  حقوق اإلنسان عن حريقة اسقعمتااام اإلنرتنقت    

يققام صقورة     "اإلنرتنقت واحلكومقا  التربيقة    : خصم عنيقا "لال عنوان  يف التاا التربي 

ة مع حرية اإلةار يف الشبكة التنكبوتيقة والعمتضقيي    قامتة للغاية لعمتتامل السلطا  التربي

 : إذ جا  فيه ،على الناشطني يف جمال احلريا  التامة وحقوق اإلنسان

إن مئا  املواقع يعمتم حجبها عن املسعمتاامني الترب مبقربرا  عايقاة، لقيس مقن بينهقا أي ققرارا         

فهنقا  آالف أخقرى مقن     قضائية تتطي احل  للحكوما  التربية يف دهقذا احلجقب، ويف املقابقل   

املواقع اليت تظهر للنور ، يعمتضان الكثري منها نفس املوضوعا  اليت تضقانعمتها املواققع ااحمجوبقة،    

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2203088_ind_1,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2203088_ind_1,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2203088_ind_1,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2203088_ind_1,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2203088,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2203088,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2203088,00.html
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ودهذا ما جيتل احلكوما  التربية ناجحة فقط يف إظهار عقاائها حلريقة العمتتقبري وحق  تقااول      

 .املتلومققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا 

ة دولقة عربيقة ، للعمتتامقل مقع     وتضان العمتقرير متلوما  عن السياسا  اليت تعمتبتها مثانية عشقر 

اإلنرتنت، ودهي السياسا  اليت تشبه تكعمتيكا  العمتتامل مقع عقاو أو خصقم ، أمجتقت أغلقب      

احلكوما  التربية على حماربعمته، لكنه يعمتتايف بتقا حجقب أي موققع أو حقبس ناشقط، لقريد       

 .تالصاع صاعني، عرب نشأة مواقع جاياة أو كسب مناصرين جاد حلرية العمتتبري على اإلنرتن

وجا  العمتقرير ليلكا اسعمتارار صاارة تونس للاول التربية املتادية حلريقة اسقعمتااام اإلنرتنقت،    

باإلضافة إىل الستودية وسوريا ومصر وليبيا، عرب ممارسة نفقس العمتجقاوزا  القيت اشقعمتهر  بهقا      

تونس مثل احلجب والقبض على كعمتاب ومسعمتاامي اإلنرتنت، يكشق  عقن اسقعمتارار القنهج     

 .اا  لكل قيم حرية الرأي والعمتتبريالثابت يف الت

كاا  ل  العمتقرير إىل أن دوال كانت متروفة باععمتااهلا واحرتامها النسقيب حلريقة اسقعمتااام    

اإلنرتنت مثل األردن واإلمارا ، تراجتت ودخلت حلبة الصراع مع اإلنرتنت، يف مقابل دوال تقق   

 3221ويف تقريقر التقام   . ن واملغقرب علي احلياد حعمتى اآلن وتظهر احرتاما هلذه احلرية مثل لبنا

، واحعمتجقت منظاقة مراسقلون    www.rsf.org على موققع   3221فرباير /شباط 02الصادر يف 

أشقكال العمتواصقل اجلايقاة     على الرقابة اليت تطقال  3221بال حاود يف تقريردها السنوي لتام 

نقت، والشقبكا    العمتسقجيال  عقرب اإلنرت   الصور املرسلة عرب األجهقزة اجلواالقة، ومواققع تبقادل    )

   2008 مراسلون بال حاود العمتقرير السنوي للتام 13.02.2008 (.االجعمتااعية، إخل

إن حرية تاف  االتصال عرب اإلنرتنت ، لن تبقى مفعمتوحة كاا دهي اآلن حيث أن ظوادهر االخرتاقيقة واالنفقال     

املتلوما  أمقرا مقبقوال عنقا    غري املسئول يف بتض املواقع سوف جتتل من عالية فرض الرقابة والسيطرة على 

 .يفرض لونا، خاصا، على املتلوما  اليت تصل إىل املعمتلقي GATE KEEPERالبتض، فإن دور املغربل 

 

  حرية االتصالواملاونا  الشاصية  

مع انعمتشار اإلنرتنت يف البالد التربية، باأ كثري مقن املقواطنني باسقعمتااام الشقبكة كاوققع      

 . السياسية للعمتتبري عن آرائهم وطاوحاتهم

شوكة يف حل  حكوما  الشرق األوسقط  " ويبلوغز"تتعمترب املاونا  الشاصية املتروفة باسم  

وكثري من حكوما  الاول غقري الاميقراطيقة، فقرغم السقجن والعمتتقذيب إال أنقه مقن الصقتب         

أجقرب صقاحب ماونقة     التربية الستودية ففي املالكة. إنرتنتالعمتصاي لألفواه الناطقة عرب ال

تصرفا  احلكومة السقتودية وكقذلك    كعمتاباته اليت تنعمتقا على وق ( Muttawa) عاملطو

 نرتنقت إلحريقة غالبقا إىل ا   ةدالقبالد ذا  الصقحافة ااحمقاو    يعمتوجه مواطنقو   . املطاوعةتصرفا  

ارتفقاع تكقالي  اسقعمتااام      للعمتتبري عن آرائهقم، إال أن املشقكلة يف دهقذه القبالد تكاقن يف     

ومن جانب آخر بأن تصايم الويبلقوغز أصقب  أمقرا، سقهال، وال     . التاديبالنسبة للاواطن  نرتنتإلا

ميكن العمتحكم مبحعمتوادها أو باتسقاع انعمتشقاردها، لقذلك أصقب  األمقر صقتبا لقاى احلكومقا          

ورغقم كقل    .  نا  ال يقعمتصر على بلا عربي واحقا ومالحقة املاو. الحعمتوائها أو السيطرة عليها
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نقت إال أنقه مقن الصقتب القعمتحكم يف الكقم اهلائقل مقن         إجرا ا  الرقابة على الويبلوغز واإلنرت

وعقققادة . املقققاونا  القققيت بقققاأ  تنعمتشقققر يف اآلونقققة األخقققرية يف القققبالد التربيقققة واإلسقققالمية

الويبلقوغز يف فقرتة معمتقأخرة وذلقك      احلكومقا  والسقلطا  التليقا يف دهقذه القبالد      تكعمتش 

شققوكة يف حلقق  " وغزويبلقق"ال  زادهققي عققالوي.. لكثققرة كعمتابهققا وسققرعة تقنيعمتهققا التاليققة 

-http://www.dw موققققققققع دويعمتشقققققققه فيلقققققققهمقققققققن  حكومقققققققا  القققققققاول التربيقققققققة

world.de/dw/article/0,,1652243,00.html 

 

  : واالتصال االجعمتااعي اإلنرتنت . دهق 

يلتب اإلنرتنقت دورا، اجعمتااعيقا، دهامقا، فياقا يعمتتلق  بعمتوثيق  التالققا  اإلنسقانية بأشقكاهلا          

 :واصل فياا يلي املاعمتلفة وتعمتاثل أشكال العمت

 اإلنرتنت حلقة وصل قربت املسافا  بني املهاجرين وأوطانهم  - أ

لقا أضحت بتض املواقع اإللكرتونية مثل، فيسبو  وسقكايب أو موققع يوتقوب، بالنسقبة     

ملسققعمتاامي الشققبكة التنكبوتيققة مكانققا للرتفيققه والعمتتققارف، بيققا أنهققا متثققل بالنسققبة  

سيلة للعمتواصل مع األقارب وتوطيا الروابط مقع األصقاقا    و للجاليا  التربية املقياة يف املهجر

يف التاا التربي  3.2الذين يتيشون يف أماكن بتياة، وذلك يف ضو  انعمتشار معمتنامي للويب 

  .واتساع اسعمتااام الشبكا  االجعمتااعية يف دوله

واقع أصبحت األدوا  العمتفاعلية املعمتاحة يف اإلنرتنت يف ضو  انعمتشار الشبكا  االجعمتااعية وم

ونذكر مقن بينهقا   . االتصاال  اهلاتفية عرب اإلنرتنت ومواقع الفيايو داخل اجملعمتاتا  التربية

إذ يكثر اإلقبقال بالارجقة األوىل علقى    . موقع يوتوب وفيسبو  وسكايب: على سبيل املثال

متلومققا  جايققاة يف اإلنرتنققت  دهققذه املواقققع مققن قبققل الشققباب ألنهققم يهعمتاققون بالبحققث عققن  

 . فا  الفيايو اليت يعمتوي على مسلسال  تلفزيونية أو أفالمهم املفضلةويشادهاون مل

لكققن امللفققت لالنعمتبققاه أنققه رغققم انعمتشققار بتققض الشققبكا  االجعمتااعيققة التربيققة مثققل       

Jeeran.com  وMecca.com      الققيت تقققام خققاما  مشققابهة لعمتلققك الققيت تقققامها مواقققع

ويكاقن السقبب ورا  ذلقك يف    . اثالالشبكا  االجعمتااعية، إال أنها ال تشها إقباال عربيقا ممق  

افعمتقاد املواقع التربية املذكورة جلودة خطقوط االتصقال اهلقاتفي عقرب اإلنرتنقت، لقذا يفضقل        

، القيت تقوفر ملسقعمتااميها    Hotmail" دهومتايقل "و  Skype"سقكايب "الترب اسقعمتااام مواققع   

 -طارق أنكقاي : اادإع/ ريسعمتيان شليغل)  .مكاملا  تلفونية ذا  جودة عالية خالية من العمتشويب

-http://www.dw(    09.02.3221 |دويعمتشققققققققققققققققققققققققققققققققققه فيلققققققققققققققققققققققققققققققققققه  

world.de/dw/article/0,,1990866,00.html 
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جمعمتاتققا  اإلنرتنققت للقققا     -ب  

األصاقا  ومكان للعمتسلية للقا  

 : األصاقا  والعمتتارف 

ازداد اإلقبقققال علقققى جمعمتاتقققا   

اإلنرتنت إىل درجة أنها يولت إىل 

بقققاع ظققادهرة سققائاة يف متظققم 

التققاا وتسققعمتقطب كققل يققوم    

مشاركني جاد يرغبقون دخقول   

جمعمتاع افرتاضقي أضقحى سقاحة    

 .تفاعلية يبحث فيها مسعمتاام اإلنرتنت عن أصاقائه القاامى

لقا باا واضحا أن جمعمتاتا  اإلنرتنت باأ  تعمتغلغل بشكل كبري يف احلياة اليومية  

 ختلقو منهقا متظقم    لاى التايقا مقن األشقااص، لارجقة أنهقا أضقحت ظقادهرة سقائاة ال        

ويف ظل تزايا اإلقبال على تكوين جمعمتاتا  اإلنرتنقت واملشقاركة   . جمعمتاتا  التاا

يف جمعمتاتا  افرتاضية جتاع يف التادة بني أفقراد هلقم ادهعمتاامقا  مشقرتكة أو طلبقة      

اجلامتا ، جلأ  التايا من مواقع تلك اجملعمتاتا  إىل تطوير واسعمتحااث أدواة اسقعمتااام  

وعاا  الشركا  القائاقة علقى تلقك املواققع     . لعمتفاعل بني أعضائهاجاياة لعمتسهيل ا

إىل توسققيع األفقق  العمتفققاعلي بققني األعضققا  عققرب فققعمت  جمققاال  تفاعليققة جايققاة أمققام  

 . مسعمتاامي تلك اجملعمتاتا  بغية توفري تواصل معمتتاد اجلوانب

عمتتريق   وجتار اإلشارة إىل أن دهذه املواقع تترض خاماتها جمانا ويسا  لكل مشار  ال 

ومنذ ظهوردها شقها  ظقادهرة   . بنفسه وتقايم نبذة عن سريته الشاصية على الشبكة

جمعمتاتا  اإلنرتنت عاة تطورا  سوا  يف جماال  االسعمتااام أو حمعمتوياتها، إىل أن أضقحت  

ومقن ناحيقة أخقرى فققا      .اليوم وسيلة جذابة للبحث عن األصاقا  القاامى وتعمتبع أخباردهم

املقيالد اخلاصقة باألصقاقا  واألققارب ادهعمتاامقا، كقبريا لقاى         لقيت جااول مواعيا أعيقاد 

كاققا تققبني أن متظاهققم يسققعمتاام جمعمتاتققا  اإلنرتنققت . مسققعمتاامي تلققك اجملعمتاتققا 

للحفاظ على عالققعمتهم بأشقااص جتاتهقم بهقم صقااقا  يف احليقاة الواقتيقة، بيناقا ال         

 . ُيباون ادهعمتااما كبريا بتقا صااقا  جاياة يف جمعمتاع افرتاضي

 :الزوجة / إلنرتنت وسيلة عصرية للتثور على الزوا  ا -ا 

انعمتشر  يف الفرتة األخرية ظادهرة الزواا عن طري  اإلنرتنقت، فالشقباب جيقاون يف دهقذا       

الزواا كسر لكل العمتقاليا، وفرصقة جايقاة الخعمتيقار شقريك حيقاتهم بأنفسقهم دون أي       

ن حقول التقاا   تاخل من قبل األدهقل وأصقب  اآلن ماليقني مقن األشقااص يف كقل مكقا       

وحسقب دراسقة قامقت بهقا جامتقة بقا        . يتعمتااون على اإلنرتنت إلجياد شقريك حيقاتهم،  
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من األشااص الذين يلعمتقون يف التاا االفرتاضي  عمتارون يف النهاية أن % 82اإلجنليزية، 

 http://www.dw-(مسقققر كقققرم/إعقققااد)دويعمتشقققه فيلقققه . يلعمتقيقققا يف التقققاا القققواقتي

world.de/dw/article/0,,1990866,00.html 

 

 التربي على الشبكة التامليةالرقاي املضاون  تواجا :سادسا،

تشكل مضامني اإلعالم يف القرن احلالي أدهم مصادر دخقل امللسسقا  اإلعالميقة وأدهقم     

ااحملل يف جماوعقة   ( David Prior)فيا بريور واقرتل دي. جماال  املنافسة االقعمتصادية 

سيصب  املضاون دهو املصار الرئيسي لتوائا الشقبكا    2225فيلبس أنه مع حلول عام 

فققإن اهلققات  والققاخول إىل الشققبكا    2223، ورأ  اجملاوعققة ذاتهققا بأنققه ةلققول عققام  

اسقعمتااام  وخاما  املتلوما  سوف تقام جمانا ، بيناقا سقعمتأتي التوائقا مقن خقالل نققل و      

 مضامني حمادة

. P:21) 2222, August -(Telecomasia           وتنبقأ  جملقة تيليكقوم آسقيا يف مقالقة الغقالف

مبسعمتقبل دهيانة املضاون على اقعمتصاديا  االتصال ذلك أن العمتطقور املقذدهل يف تقنيقا     

االتصال سيقود إىل جتل تكلفة نقل وبث  املتلوما  والبيانا  زدهياة للغاية، ليصقب   

فعمتقنية االتصال اجلاياة باسقعمتااام األليقاف البصقرية وفقر      .اون دهو جمال املنافسة املض

   p.p: 21-25) ,August2000-  (Telecomasia .إمكانيا  اتصالية دهائلة بأرخ  العمتكقالي  

وما تقامه دهذه املتلوما  تشكل حمقورا أساسقيا لفهقم العمتحقايا  االقعمتصقادية لوسقائل       

بقأن املضقاون سقيكون دهقو جمقال االسقعمتثاار        لشرا  تقوحي امل اإلعالم يف املسعمتقبل ، إن

سيكون بإمكان الشبكا  االتصالية تقايم خاما  اهلات  جمانقا  و. األكثر رةية 

ذلك أن اسعمتااام األلياف البصرية والبث الرقاي جتل االتصال قادرا علقى نققل املتلومقا     

دهقذا كلقه    .اجلقودة  والبيانا  بقارا  وإمكانيا  دهائلة ورخيصة العمتكالي  وعاليقة  

سيقود إىل تأثريا  جمعمتاتة ذا  صلة بتالية احلرية واإلبااع وتثري تسااال  حوهلاا يف 

 .عصر العمتقنية االتصالية التالية 

املضامني التربية    ضآلةعلى  مثة ملشرا  عاياة كاية إحصائية ونوعية ثقافية تالا

مكانققة اللغققة التربيققة يف  ومققن دهققذه امللشققرا  مققثال.  شققبكة اإلنرتنققت  املوجققودة يف

بني لغا  التقاا،   ويكيبيايا، إذ يعمتل الّلغة التربية املرتبة الثانية والثالثني موسوعة

أنظقر  ) تسبقها يف ذلك لغا  أخرى ال يقارن حجم الناطقني بها ةجم الناطقني بالتربية 

 (.ويكيبايا حسب عاد املقاال  يف  ترتيب اللغا 

يف موقع البوابة التربية لألخبار العمتقنية عن واقع  10-08-2008وكعمتبت سامية أبوغرارة 

بالرغم من توافر اإلمكانيا  املادية والبشرية إال أن التقرب     :صناعة الربجميا  التربية

  الكثري من املشقاكل القيت تواجقه التقاا     ليسوا على خريطة الربجميا  التاملية ودهنا

فاألمر لعمتاا رغبة سياسية لافع وتاعيم صناعة الربجميقا  وخباصقة يف ظقل    . التربي

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1990866,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1990866,00.html
http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
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توافر القارة البشرية واملالية، واحلل يف إنشا  منظومة عربية لصناعة الربجميا  تتال 

وضرورة   التاملية، على تغطية االحعمتياجا  التربية من الربجميا  ثم يعمتم دخوهلا لألسواق

الرتكيز على تطقوير التقرض والطلقب ومعمتابتقة القعمتغريا  االقعمتصقادية واالجعمتااعيقة        

 .كاقعمتصاد دهناسة الربجميا  واالقعمتصاد الرقاي

ضرورة تهيئة املناخ التام الزددهار دهذه الصناعة واالدهعمتاام بالعمتسوي  التاملي، ودهذا يقع علقى  

التلايقة والصقناعية إلعقااد اجملعمتاقع خلقوض       عات  احلكوما  واجلها  املتنية باألوضاع

 .غاار دهذه العمتجربة

 .وقا با  اإلحساس بضآلة املضامني التربية أمرا، يقل  التايا من املهعمتاني بشأن التربية 

ودعا تقرير أعاه خربا  اجمللس القومي للثقافة واالعالم مبصر إىل اإلسراع يف إنشا  إنرتنت 

عمتجادة باال من االععمتااد على الشركا  التاملية واىل العمتوسقع  عربية وتزويادها باملتلوما  امل

 . يف دهذه الشبكة لعمتصب  بلغا  عاملية تسا  للشركا  وامللسسا  الاوليقة باسقعمتااامها  

وطالب بإحااث تكامل متلومقاتي عربقي يققوم علقى حشقا اإلمكانقا  واملشقاركة يف        

للنزعقة االحعمتكاريقة خاصقة يف    املوارد املتلوماتية ملواجهة العمتكعمتال  التاالققة والعمتصقاي   

جمال صناعة الربجميا  باصاار تشريع عربي يتا  مجيع املشكال  املعمتصلة باملتلومقا   

 . وبثهقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا واسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققعمتااامها 

وأوض  العمتقرير أن اغلب الشركا  اليت تتال يف جمال املضاون الرقاي تقوم جبهود فردية 

لنس، من مواقع اجنبية لرتشيا معمتناثرة ويتعمتاا الكثري منها على مفهوم الرتمجة والق  وا

الفقققر املتلومققاتي الققذي يققلدي لوجققود حمعمتققوى رقاققي مشققوه او غققري مناسققب مققع احعمتياجققا  

 . اجملعمتاتققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا  التربيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة 

وذكر العمتقرير ان دهنا  فجوة كبرية بني ما يقامه ااحمعمتوى التربي الرقاي مبسعمتواه احلالي 

ق خقاما  اإلنرتنقت فقائ     وبني تطلتا  املسعمتاامني لشقبكة اإلنرتنقت ال سقياا مقع اطقال     

 . السققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققرعة

يف املئة مقن امجقالي    2021واشار إىل ان نسبة ااحمعمتوى التربي على اإلنرتنت مازالت ال تعمتجاوز 

 14حمعمتوى الشبكة كاشفا عن ان عاد املواقع التربية على شقبكة اإلنرتنقت وصقل إىل    

لكرتونيقة التربيقة   وقال العمتقريقر ان الشقبكة اال  . ال  موقع السرائيل 35ال  موقع مقابل 

تعمتنوع بني التايا من املواقع فياا ختلو دهذه الشبكة مقن موققع سياسقي عربقي ميكقن ان      

موققع البوابقة   . )يترب عن قضية سياسية يف التقاا التربقي باسقعمتثنا  مواققع الصقح  التربيقة      

 (. 2228التربية لألخبار العمتقنية 

 يايا  سوق الربجمة التربية: اللغة التربية 

تبتية الوطن التربي قائاة بشكل كبري على الربجميا  األجنبية ويكاد  ما زالت

 .ال يذكر ماى اسهامنا التربي يف دهذا اجملال 
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حيث : خلاون غسان ستيا أن  نوعياة ااحمعمتوى  التربي يف اإلنرتنت تتعمترب مشكلة  ويرى

ا ألنا أغلبها تقوم متظم املواقع التربية للاتلوما  واألخبار بنشر املتلوما  نفسها، نظر

كاا أنا . يقوم برتمجة املتلوما  من مصادر عاملية، أو نقلها عن دهيئا  األنبا  التربية

الكثري من حمعمتوى اجلرائا واجملال  اإللكرتونياة مياثل ااحمعمتوى املوجود يف النس، 

الورقية، وال يعمتما إضافة عناصر العمتفاعل مع املسعمتاامني أو إضافة أيا صور أو عروض فيايو 

 01817خلاون غسان ستيا البلاان التربية جتادها لردم اهلوة الرقاية مع الاول املعمتقامة الشرق األوسط التاد ) . إىل املواقع

  www.almotamar.net/news/45918.htm(16/6/1117بعمتاري، 

ب مترفة عاد صفحا  االنرتنت، بسبب العمتطقور  أن من الصت  زكريا  سحنون يرى      

را  أغلقب امللسسقا  فقإن    يالسريع واملذدهل اليت تعمتايز به الشبكة التاملية، فحسب تقا

 (.3221ماي  39) بليون  22عاد صفحا  الويب يقار ب 

ازديادا ققاره   3229ديسارببقي االزدياد الكبري يف عاد املواقع اجلاياة لشهر          

 3229فإن عاد املواقع اجلاياة لتقام   Netcraftحسب ةث قامت به شركة مليون  2,2

اليت فيها وصل عقاد   3223و دهذا التاد أكرب من سنة . مليون موقع جايا 22وصل اىل 

مليققون؛ بسققبب الرتفققاع عققاد املققاونا  و ازدياددهققا املواقققع       22املواقققع اجلايققاة اىل  

موققع إلكرتونقي خقالل ينقاير       825 583 155ليصل عقاد املواققع إىل    ...االجعمتااعية 

3221. 

http://zaidabuzaid.jeeran.com/archive/2008/6/601358.html 
، تقريرا يشري إىل أن الصفحا  3221أصار  منظاة اإلسكوا خالل شهر أبريل   

يف املائة من إمجالي عاد الصفحا  على   2.0نت ال تعمتجاوز التربية على اإلنرت

الشبكة التنكبوتية، حيث ينادهز جماوع الصفحا  التربية أربتني مليون صفحة، 

 . يف حني يقار التاد اإلمجالي التاملي بأربتني مليار صفحة

م الترب ا ينافسوا لغايقة اآلن يف جمقال إعقااد الربجميقا  يف متظق     "وأكا العمتقرير، أن 

وبقني  ". اجملاال ، وبالعمتالي فإنهم لصلون على أدنى حصة يف جمال صقناعة املتلوماتيقة  

العمتقرير، الذي ارتكز على دراسة طالت أكثر من مائيت موقع إلكرتوني عربقي، وجقود   

فجوة يف صناعة ااحمعمتوى الرقاي بني الاول التربية وإسرائيل، مشريا إىل أن نسقبة ولقوا   

يف املائقة، يف حقني أنهقا ا تعمتتقا      33واقع اإللكرتونية بلغقت  مسعمتاامي التربية إىل امل

 .يف املائة 02.3بالنسبة للاسعمتاامني الترب حاجز 

http://zaidabuzaid.jeeran.com/archive/2008/6/601358.html  

8-2-2010)) accessed 

 أحاث اإلحصائيا  حول ترتيب اسعمتااام اللغة التربية بني اللغا  التاملية ويف

 (2انظر جاول رقم ) يظهر من اجلاول أدناه أن اللغة التربية يعمتل املركز الثامن عامليا  

http://www.almotamar.net/news/45918.htm
http://zaidabuzaid.jeeran.com/archive/2008/6/601358.html
http://zaidabuzaid.jeeran.com/archive/2008/6/601358.html


422 
 

  9002أعلى عشر لغا  اسعمتاااما على شبكة االنرتنت الوب 4جاول رقم   

http://www.internetworldstats.com/stats7.htm 

Internet 
Users 

% of Total 

Growth 
in Internet 

( 2000 - 2009 
) 

نسبة  انعمتشار االنرتنت 

 حسب  اللغة

Internet 
Penetration 

by Language 

Internet Users 
Dec. 31, 2000 

مسعمتااامو االنرتنت من 

 حيث اللغة

Population 
( 2009 Est.) 

 اللغة 

الرتتيب 

حسب عاد 

مسعمتاامي 

 اللغة 

  .0 االجنليزية 1,263,830,976 478,442,379 % 37.9 % 237.0 % 27.6

  .3 ية صينبال 1,373,859,774 383,650,713 % 27.9 % 1,087.7 % 22.1

  .2 االسبانية 411,631,985 136,524,063 % 33.2 % 650.9 % 7.9

  .2 اليابانية 127,078,679 95,979,000 % 75.5 % 103.9 % 5.5

  .2 الفرنسية  425,622,855 78,972,116  % 18.6 % 547.4 % 4.6

  .3 الربتغالية  247,223,493 73,052,600 % 29.5 % 864.3 % 4.2

  .9 االملانية 96,389,702 64,593,535  % 67.0 % 133.2 % 3.7

  .1 التربية 291,798,743 50,422,300 % 17.3 % 1,907.9 % 2.9

  .9 الروسية 140,041,247 45,250,000 % 32.3 % 1,359.7 % 2.6

  .02 الكورية  71,174,317 37,475,800  % 52.7 % 96.8 % 2.2

  جماوع التاا 4,448,651,771 1,444,362,506 % 32.5 % 363.5 % 83.3

 :اهليانة االتصالية واالحعمتكار يف ظل مسعمتقبل العمتحكم باإلنرتنت . سابتا 

تنفرد الواليا  املعمتحاة باإلشقراف علقى أنظاقة اإلنرتنقت الرقايقة ومراقبعمتهقا والقعمتحكم        

  عزمهقا علقى معمتابتقة مراقبقة الشقركا  وأنظاقة       أكقا و، اإلنرتنت بأنظاة شبكة

االتصاال  التاملية الرقايقة العمتابتقة هلقا مقن خقالل ملسسقة اإلنرتنقت للنطاققا  واألرققام          

ICANN     ،ومقردها والية كاليفورنيا األمريكيقة، وتعمتبقع وزارة العمتجقارة األمريكيقة ،

ققع اإللكرتونيقة   يعمتكر عاليا  العمتحكم واإلشراف على نطاقا  املواقع املواودهي اليت 

عمتاعمتقع الواليقا    تو. ، فضال، عن أنظاة االتصال التاملية املرتبطة بها يف رتعمتل  دول التاا

حول عاليا  العمتحكم على الويب، إال أنها كذلك " إدارة مفوضة"املعمتحاة وحكومعمتها بق

صاحبة القرار النهائي على كامل القرارا  املعمتتلقة بشأن شبكا  االتصال الرقاية يف 

 .ااالت

وكثافققت دول أوروبيققة وآسققيوية عايققاة، علققى رأسققها دول االيققاد األوروبققي والصققني وإيققران 

وكوبا، مطالبها االحعمتجاجية إلجياد قاعاة مشرتكة، ويكم دولي معمتتاد األطقراف لعمتسقاية   

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
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املواقع اإللكرتونية تعمتف  ومتايري الاول املذكورة، دون تقاخال   ( Domains)أمسا  ونطاقا  

وناد  بإجياد إطار جايا من اياد امللسسا  الرقاية مقن جهقة،   . خل إطار عاملي منس مباشرة دا

وبني احلكوما  املاعمتلفة ومشاركة القطاع اخلاص مقن جهقة أخقرى، لنشقراف علقى عاليقا        

 العمتحكم بأنظاة الويب

القذي   –بعمتقونس   2005وكانت األمم املعمتحاة قا أوصت قبيقل انتققاد مقلمتر جمعمتاقع املتلومقا       

يف تقريقر مشقل جماوعقة اخعمتيقارا  معمتوازنقة حقول آليقة مراقبقة شقبكا            -قا يت إشرافهاانت

 :اإلنرتنت وآلية عالها ودهي

 .إجياد إطار إنرتنت عاملي يسا  بإنها  تفرد الواليا  املعمتحاة املباشر بشبكة اإلنرتنت

لقعمتحكم  يف عاليقة ا   ICANNزيادة امراط اللجان االسعمتشارية للالسسقة الرقايقة التامليقة    

 .واإلشراف بطريقة تكفل دهامب حرية أكثر

 .إجياد أقاليم منفصلة ألنظاة نطاقا  الويب، ومناقشة أي تغيريا  حمعمتالة على دهذا الصتيا

لعمتكقون مبثابقة املراققب القعمتقين والتقاملي بتيقاا، عقن         ICANNيويل ادهعمتاام امللسسة التامليقة  

 .سياسا  الواليا  املعمتحاة

نطاققا لعمتسقجيل أمسقا      2226ي أنشأ  املفوضية األوروبيقة عقام   ولكسر االحعمتكار األمريك

املواقع والتناوين االلكرتونيقة علقى شقبكة اإلنرتنقت كاامقة أوروبيقة مشقرتكة، ةيقث         

دهقذه  . ميكن للشركا  وامللسسا  األوروبية  واألفراد االشرتا  فيها من خالل تسجيل مواقتهم

كبااية لكسقر السقيطرة األمريكيقة علقى     اخلطوة ينظر هلا كوسيلة للعمتحرر من العمتبتية و

الشبكة التنكبوتية اخلامة اجلاياة يال األحرف املاعمتصقر السقم االيقاد األوروبقي ةيقث      

ومقن اآلن فصقاعاا فإنقه بإمكقان الشقركا       . Dot-euوروبي اجلايا سيكون اسم النطاق األ

 Dot-comنطقاق   نمق  بقاال  Dot-euوامللسسا  األوروبية واألفراد تسجيل مواقتهم علقى نطقاق   

نطقاق  عبقاه مجيقل املاقاليف      ). التاملي الشهري مثال أو للنطاقا  الوطنية اخلاصة بكقل دولقة  

 ( 27.24.2226أوروبي لننرتنت يكسر االحعمتكار األمريكي للشبكة التنكبوتية 

  املراجع   

 باللغة التربية : أوأل 

  (3229مارس  92لغة التصر التاد )( 3229) مجال حماا غيطاس 

   خلاون غسان ستيا البلاان التربية جتادها لردم اهلوة الرقاية مع الاول املعمتقامة الشرق األوسط التقاد

 (26/6/2227بعمتاري،  12437 الشرق األوسط التادجرياة بعمتاري،  12437

  ( 93-88.ص -دار الشروق ص: عاان)يايا  اإلعالم التربي  (: -1999)صاحل أبوأصبع 
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  آفققاق جايققاة يف عصققر املتلوماتيققة ، :مققلمتر االتصققال والابلوماسققية (1997-أ-)صققاحل أبوأصققبع

،   املتهقا الابلوماسقي األردنقي قسقم الصقحافة      "احلالقة التربيقة   : يايا  االتصال يف القادم" املشاركة بورقة 

 .8/9/1997- 6جامتة الريمو  و الرابطة التربية ألساتذة االتصال ، عاان /واإلعالم

  2221 -جملة بي سي! /اخرتق األنظاة احلكومية التربية( 2221: )  فادي ساا ) 

  مقارس   -جملقة بقي سقي   /كي   رتقون حاسوبك الشاصي ؟ وما دهو احلقل ؟ الصقادر يف   : فادي ساا

2221 ) 

 للحوسبة األجهزة املعمتتقادة الوجقوه  جملقة بقي سقي التربيقة ينقاير        : املسعمتقبل الرقاي: جنال سفر

 ·( 73ص :  2221

 13/2/2007نيوزويك 

 باللغة اإلجنليزية : ثانيا  

 Denis McQuail(1995):" Mass Communication and the Public Interest: 

Towards Social Theory for Media Structure and Performance."  In 

Communication Theory Today: Edited by David Crowley and David Mitchell ( 

Cambridge :Polity Press) 

 Jon B. Alterman(1998): New Media New Politics?From satellite Television to 

the Internet in the Arab World . (Washington D.C.: The Washington Institute 

For Near East Policy). 

 Patrice Flichy(    1995     ) DYNAMICS OF MODERN CO MMUNI CA TI 

ON :The Shaping and Impact of New Communication Technologies, Translated 

by Liz Libbrecht  (  London. Thousand Oaks. New Delhi :SAGE Publications) 

 Stephen Lax  (1997 ) Beyond the Horizon Communications Technologies: 

Past, Present and Future.(Luton : University of Luton ) p.p 48-49 

 T. Baldwin & D.S. Mc Voy & C. Steinfield  ( 1996 ): Convergence 

Integrating Media, Information & Communication .  (California: Sage 

Publication).  P.124 

 Telecomasia 2222                 August P . P:21-25 ) 

 The Independent (5/2/2229إنابنانت )   

 The New York Times Feb 25,1999 
 مواقع الكرتونية  :ثالثا 

 http:// www.openarab.net/ar/node/108 

 http:// www.almotamar.net/news/45918.htm 

 http://www.da-it.com/news/182/15 (Sep 14,2008   
 أمحا اخلالا- باب)

  http://213.230.0.51/articles/full_article.cfm?id=7991) 

 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr//hi/arabic/sci_tech/newsid_7864000/7864857.st

mBBCArabic.com دافوس منشور -حمرر شلون األعاال ليب بي سي ويبسايت -تيم ويرب)

2229/22/22)  

http://www.da-it.com/news/182/15
http://213.230.0.51/articles/full_article.cfm?id=7991
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/hi/arabic/sci_tech/newsid_7864000/7864857.stm
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/hi/arabic/sci_tech/newsid_7864000/7864857.stm
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 http://www.aitnews.com/ ( 2228موقع البوابة التربية لألخبار العمتقنية )  

 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1681786,00.html املاونا  الشاصية ) . (

(من موقع دويعمتشه فيله عال  الاين مجته: تقريرالتربية   

 . . http://www.bluetooth.com/Bluetooth/SIG/ 

 http://www.aitnews.com 

موقع البوابة التربية  02-01-2006 دوالر أربال من العمتسوق على اإلنرتنتمليار  32يف موسم اإلجازا  ) 

 (لألخبار العمتقنية

 http://www.aitnews.com موقع البوابة التربية لألخبار العمتقنية 31-21-2229  

 http://oman-edu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=25 

 http://web.alquds.com/node/127651 (  

 http://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=38490) 

 http://www.alhasebat.net/vb/showthread.php?t=4455 

 http://www.c4arab.com/showac.php?acid=2 

 http://www.ch75.com/vb/archive/index.php/t-10019.html 

 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2203088,00.html 

 http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/Articles/ecomer_01.asp 

 http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/Articles/intr_01.asp 

 http://www.manalaa.net/citizen_journalism Wed, 2005/06/15  alaa)  

 http://www.almotamar.net/news/45918.htm 

 http://www.arabsat.com 

 http://www.InternetWorldStats.com 

 http://www.project-syndicate.org 

  قضايا وأحااث 1541242226 |بروجيكت سنايكيت،  -ناي . جوزي  س

    http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1990866,00.html 

 1941242228 |دويعمتشه فيله  -طارق أنكاي: إعااد/ ريسعمتيان شليغل

 http://www.dw-  world.de/dw/article/0,,1990866,00.html  
نت يكسر االحعمتكار األمريكي للشبكة التنكبوتية نطاق أوروبي لننرتعباه مجيل املااليف 

27.24.2226 ) 

  مسر كرم/إعااد)دويعمتشه فيله 

 

 

 

 

 

http://www.bluetooth.com/Bluetooth/SIG/
http://oman-edu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=25
http://web.alquds.com/node/127651
http://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=38490
http://www.alhasebat.net/vb/showthread.php?t=4455
http://www.ch75.com/vb/archive/index.php/t-10019.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2203088,00.html
http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/Articles/ecomer_01.asp
http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/Articles/intr_01.asp
http://www.manalaa.net/user/1
http://www.almotamar.net/news/45918.htm
http://www.arabsat.com/
http://www.internetworldstats.com/
http://www.project-syndicate.org/
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1990866,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1990866,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1990866,00.html
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 ملحق       14

 مراحل مهمة يف تاريخ علم االتصال
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 ملحق       14

 مراحل مهمة يف تاريخ علم االتصال

 ( م.ق )  مراحل قبل امليالد

 السنة احلاث

دهو تاري، تقرييب ألول اكعمتشاف رسوما  داخل الكهقوف  

 وجا  ما قبل العمتاري،

 م.ق 32,222تقريبا، 

طوراملصريون لغة الصورة واليت تساى باهلريوغليفيقة يف  

نفققس الوقققت تقريبققا، اسققعمتطاع السققومريون مبسققاعاة     

املصريني واهلنود والساميني من تطوير لغقة غقري مصقنفة    

 حفظت بالكعمتابة املساارية على ألوال الطني 

 م.ق 2222تقريبا، 

 م.ق 3222تقريبا،  اكعمتش  املصريون ورق الربدي 

 م.ق 0122تقريبا،  مت تطوير أول نظام دهجائي يف الشرق األوسط

) مت إصققاار أول كعمتققاب يعمتسققم بالتامليققة يف مصققر ودهققو    

 (كعمتاب امليات 

 م .ق 0212

 م.ق  222 مت افعمتعمتال أول مكعمتبة عامة يف أثينا

 م.ق  222 كان اهلناوس دهم أول من اسعمتااموا األرقام

ودهو ورق نفقيس شقبيه   أتقن اليونانيون صناعة الربمشان 

 بالراقوق

 م.ق  322

 م.ق  022 اسعمتارا اليونانيون والرومان احلرب من احلباار

اسققعمتحاث الرومققان صققناعة الكعمتققب الضققااة كاققا     

وأوجققاوا أنظاققة مثققل حقققوق النشققر والعمتققألي  ومراقبققة   

 املطبوعا  

 م.ق  022

نظام كعمتابة ( ماركوس تريو ) اكعمتش  التبا الروماني 

 .رتعمتزل وعالي 

 م.ق   32

 (م)  مراحل ما بتا امليالد

 السنة احلاث
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تطور  صناعة القورق يف الصقني وانعمتشقر  يف اسقيا والتقاا      

 322التربي يف سنة 

 م 022

 م 022

مت اسققعمتااام ورق الربمشققان علققى شققكل صققفحا  مطويققة  

 وحينها أخذ  الكعمتب أشكاال، مألوفة وقياسية 

 م 022

ية وحجريقة ألول مقرة   مت اسعمتااام الطباعة على كعمتب خشقب 

 يف آسيا

 نقل الترب العمتقنيا  الصينية لصناعة الورق إىل الغرب

 م 922

 م 922

مت إصققاار أول كعمتققاب كامققل باسققعمتااام الطباعققة علققى     

 (The Diamond Sutra)الكعمتل ودهو 

 م 131

 م 1000 اسعمتاام أول نظام معمتحر  مصنوع من الطني يف الصني

 لصناعة الورق يف أسيا مت تطوير نوع متاني معمتحر :  0222

اكعمتش  التاا األملاني جوتنربغ الطباعة باسقعمتااام  : 0222

 األلوال املتانية املعمتحركة

طققور جققوتنربغ النققوع املتققاني املعمتحققر  والصققحافة   : 0222

 املكعمتوبة باليا يف أملانيا، ومت حينها طباعة االجنيل

أسققسا وليققام كاكسققعمتون أول مطبتققة يف وسققت   :  0299

  لرتامنسرت يف إجن

 م 0222

 

 

 

 باأ  اجلرائا بالظهور يف أوروبا

مت تأسيس أول مكعمتقب بريقاي وذلقك بعمتوصقية مقن امللكقة       

 إليزابيث األوىل

 م 0222

 م 0290

 ظهر  أول اجلرائا يف أملانيا وفرنسا وبلجيكا

) اكعمتشقق  الققاكعمتور روبققر  دهققو  نظققام اإلعققالم اإلشققاري 

 (باسعمتااام اإلشارا  

 م 0322

 0312م 

 (كورنت اليومية ) ول جرياة يومية يف لنان ودهي ظهر  أ

 The Gentlemen's) مت نشقر أول جملقة يف لنقان ودهقي     

Magazine ) 

 م 0922

 م 0920

جهقققاز (  Niepace) اسقققعمتحاث التقققاا الفرنسقققي   : 0133

 الفونوغراف احلاكي
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باأ أول تااول بقني وسقائل اإلعقالم يف أول صقحيفة     :  0122

 امسها نيويور  صن

 عرض أول تلغراف : 0129

 اكعمتش  التاا صامويل مروس العمتلغراف : 0129

 طور داجري أول أسلوب تصوير عالي:  0129

 

 

 م 0122

 اكعمتش  التاا كريسعمتوفر سكولز اآللة الكاتبة : 0131

 اخرتع الكسانار بل جهاز اهلات :  0193

 أرسل الكسانار بيل أول رسالة دهاتفية:  0193

 اس إديسون تطويرا، على جهاز الفونوغرافأجرى التاا توم : 0199

 من  أديسون برا ة اخرتع املصبال الكهربائي: 0199

 أول قلم حرب لوي على عبوة( ووترمان ) اسعمتحاث التاا  : 0112

 اتقن اسعمتياان صناعة الفلم على شريط دوار:  0112

أول جهاز لعمتنضيا احلقروف  ( أومتار مريجينعمتالر ) أنعمتج التاا  : 0113

 طبتيةامل

 أول فلم تصويري عالي( جورا إيسعمتاان ) طور التاا :  0119

 أول نظام للصور املعمتحركة( لومري ) اكعمتش  األخوان :  0192

 اخرتعت الصور املعمتحركة وعرضت أول االفالم للجاهور:  0192

 نقل ماركوني الرسائل عرب الراديو: 0192

لالسقلكي  نظام اإلتصال ا( ماركوني ) اكعمتش  التاا  : 0192

 الفتال

 

 

 

 

 

 

 

 م 0122

  أول بث قنوا  الراديو( فيسنان ) اسعمتحاث التاا :  0923
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الراديو بشقكل منقعمتظم ومقربمج     إذاعة(  KDKA) باأ  :  0932

 يف بيعمتسبريغ

 اسعمتااام العمتلفاز( جنكنز ) طوار التاا :  0932

 أول فلم صوتي( وورنر) أنعمتج األخوان :  0933

) يف لنققان أقققراص فونوغرافيققة  ( بققريو) اسققعمتاام التققاا  :  0939

 لعمتسجيل صور تلفزيونية( مشااتة 

 أول أطول فلم عرض مبصاحبة الصو   مغين اجلازكان :  0939

 قنوا  العمتلفاز(  RCA) عرضت : 0922

 انعمتج أول كابيوتر رقاي مكون من اجزا  اهلات :  0929

 أذيتت أول برامج جتارية على العمتلفاز : 0920

 اإلطار الرئيسي للكابيوتر يف جامتة بنسلفانيااخرتع : 0923

 باأ  عال شبكة العمتلفاز يف الواليا  املعمتحاة:  0929

 

 

 

 

 

 م 0922

وألول مرة مقا يتقرف مبسقجل    ( بنغ كروسيب)أوجا التاا :  0920

 الفيايو املغناطيسي

 على شاشة العمتلفاز يف الواليا  املعمتحاة لوانباأ اسعمتااام األ:  0922

 (  VTR) عت أشرطة تسجيل الفيايو اخرت:  0923

عققن شققبكعمتها العمتجاريققة ( Ampex) كشققفت شققركة :  0923

 الرباعية الجتادها  لبث مقاطع الفيايو املسجلة

) اطلقق  االيققاد السققوفييت أول قاققر اتصققاال  صققناعي     :  0929

 (سبوتنيك 

مقركيني وسقائل اتصقال رادار مقع     ألأنشأ علاا  الفضقا  ا :  0929

 كوكب الزدهرة

مت إنشققا  أول حلقققا  اتصققال مشققرتكة لننرتنققت يف     :  0939

البنعمتققاغون وذلققك لعمتأسققيس نظققام اتصققاال  المركققزي يسققعمتطيع  

 ضرار النووية ألمقاومة ا

 

 م 0922
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 (  VCR) قامت أول مسجال  أشرطة فيايو :  0992

 مت اخرتاع املتا  املصغر:  0990

مت تسققوي  أول كابيققوتر مصققغر كاققا وبققاأ  عاليققة :  0992

ببث بقرامج  (  HBO) ااام األنسجة البصرية كاا باأ  البث باسعمت

 إىل أنظاة كيبل 

 اكعمتش  املهناسون األمريكيون الليزر: 0932

العمتلفاز من  إشارا ( سان دييغو ) اسعمتقبل مشغل الكيبل :  0930

 ماينة لوس اجنلوس لعمتوزيتها على املشرتكني

مققن خققالل   اتصققاال،( Telestar) أنشققأ القاققر الفضققائي  :  0933

 اهلات  والعمتلفاز بني الواليا  املعمتحاة وأوربا

دخلققت مزايققا للشققريط العمتسققجيلي املاغققنط باسققعمتحااث   :  0932

القرص املاغنط الذي يعمتاعمتع مبزايا عاياة منها إمكانيقة توقيق    

 ومعمتابتة العمتسجيل وإعادة تشغليه

أول شريط فيايو تسجيلي ودهقو  ( Sony) أنعمتجت شركة :  0939

 (VTR) 

أول شقريط فيقايو تسقجيلي    ( Ampex) أنعمتجت شركة  : 0931

 ملون

جققرى أول اتصققال صققوتي ومرئققي بققني الواليققا  املعمتحققاة    :  0931

 وعلاا  الفضا  على سط  القار 

 

 

 

 

 م 0932

) وألول مقرة كاسقيت فيقايو تسقجيلي     ( Sony) أنعمتجت شقركة  

VCR) 

 م 0993

 م 0992 ( BETA) ما يترف بق شريط ( Sony) أنعمتجت شركة 

) الشققريط العمتسققجيلي (  Matsushita) قققامت شققركة : 0999

VHS ) ذو الرأس املعمتحر 

ودهو أول نظام كيبقل تفقاعلي   (  Qube) مت تفتيل نظام : 0999

  VCR) جهاز  322222باأ يف كولومبس اودهايو كاا ومت بيع  

 واليت دخلت السوق بستر مناسب( 

 

 

 م 0999

 م 0991 لفيايو الليزريمشغل أقراص ا(  Magnavox) أنعمتجت شركة 

 م 0912 دخلت شركا  العمتصنيع األمريكية سوق املسعمتهلك لألقراص
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 م 0910 مشغل شريط الفيايو(  RCA) أنعمتجت شركة 

 م 0913 نعمتج القرص املامج الصوتيأ

 م 0912 - 0912 إىل السوق(  VHS) وشريط (  Beta) مت إقحام 

لققى بققث القنققوا  ع( FCC) صققادقت جلنققة اإلتصققاال  الفياراليققة 

 العمتلفزيونية الصوتية اجملسااة

 م 0912

ة عاملية واسقتة النطقاق   إلكرتونيودهي شبكة (  WWW) باأ  

 .بعمتقايم متلوما  معمتنوعة ملناط  معمتتادة 

 م 0992

 م 0992 ظهر  أول حمطا  راديو على اإلنرتنت

 م 0999 ظهر  أشرطة الفيايو الرقاية ألول مرة

 م 0991 فزيون الرقايالعمتل إذاعةباأ  عالية 

عاليقة ختقزين موسقيقى أكثقر فاعليقة كاقا       (  MP3) جتلت 

 واصبحت الفريوسا  اليت تهاجم الكابيوتر أكثر شيوعا،

 م 0999

وفر نابسرت عاليقة اصقاار جمقاني للاوسسققى بشقكل بسقيط       

 وشائع

 م 3222

باأ  خقاما  الراديقو السقاتية والرقايقة املتعمتاقاة علقى االقاقار        

 لعمتطورالصناعة با

 م 3220
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 صاحل خليل  أبوأصبع 

  واشنطن/جامعة هوارد –دكتوراة يف االتصال اجلماهريي 

   جامعة القاهرة  –دكتوراة يف النقد األدبي واألدب املقارن 

 دلفيا  الستاذ االتصال اجلماهريي  جبامعة فيأ 

 المؤلفات 

 :في النقد األدبي : أوال
 (.ف 1791موكزف لألحباثف :ف يرياتف )ف  يف لروالة ف لرروية ف فلسطني .1
ف (.1791لرشوك ف لررام ف رلنشوف الرتوزةعف :ف طوليلسف )قولءلتف  يف لألدبف  .2
 (2009ف جامر ف فةالدرفةا:ف عمانف /ف ف ف 2طف ف )لحلوك ف لرشروة ف  يف فلسطنيف لحملتل ف  .3
بف لإلمةةةا لتف لحتةةةادف كتةةةاف :ف لرشةةةا ق ف :)لجلزةةةةولف لررويةةةة ف م ا ةةةاف ف ف :ف لروالةةةة ف لرفلسةةةطةنة ف ال نفةةة ف ف ف  .4

 (ف 2001
:ف عمةةةانف )فلسةةةطنيف يةةةنيف حتةةة وف لروجةةةودف اامافةةة ف لرت ةةة وف :ف مطاررةةةاتف  يف  دبف ل ماامةةة ف اامافت ةةةا .1

 (2007ف دل ف لرربك ف 
ل ؤسسةة ف لررامةة ف ف ف :ف طةةوليلسف ف ف حتةةاف لرط ةةعف ف )ف  ديةةة ف  قةةولءلتف  يف   يرةة ف  جنةةا ف ف ف :ف ف مةةو لف لرةةزم ف ف  .6

 (2010ف رلثماف ف ف 
 :قصص قصيرة  - ثانيا

ف (.1792مط ر ف ل روف ف :ف لرماهولف )عوللف عل ف ضف ف لرن وف  .9
ف (.1791دل ف لرم  ف :ف يرياتف )حماكم ف م ة ف لرمام ف  .1
ف (.1791ل ؤسس ف لرروية ف رل  لساتف الرنشوف :ف يريات) مريلف ل اءف  .7

 (1772دل ف ل لتم ف :ف قربصف )اجوهف تروفف لحلبف ف  .10
 (.2001)لجملموعاتف لرمصصة ف :ف قصصف يلونف لحلبف  .11

 في االتصال : ثالثا
مؤسسةةة ف لر ةةةةانف رلصةةة اف ف ف :ديةةة )مةةةلالف رالتصةةةامف لرتنمةةةووف ف منةةةوم ف م:ف لإلعةةةالاف الرتنمةةةة ف ف  .12

ف (.1711الرط اع ف الرنشوف 
ف (.2001دل ف جم الاوف ف ف 2ط)قضاةاف إعالمة ف  .13
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مؤسسةةة ف لر ةةةةانف رلصةةة اف ف :ديةةة "ف )حتوةةةةوف اتمةةة ة ف "ف د لسةةةاتف  يف لإلعةةةالاف الرتنمةةةة ف لررويةةةة ف ف  .14
ف (.1717الرط اع ف الرنشوف 

ف (.2006دل ف جم الاوف ف ف ،ف :ف نف عما1ط),ف ف لالتصامف الإلعالاف  يف لجملتمراتف ل راصول .11
دل ف   لاف :عمةةةةانف ف 2ط()تومجةةةة )تةةةة رةريف ادةةةةريف ادامةنةةةة ف ف ف ف -منةةةةاهبف لر  ةةةة ف لإلعالمةةةة ف ف  .16

ف (.1771رل  لساتف الرنشوف 
دل ف   لاف رل  لسةةةةةاتف :ف عمةةةةةانف ف 2ط)ف إدل لف ل ؤسسةةةةةاتف لإلعالمةةةةةة ف  يف لرةةةةةوط ف لررويةةةةة ف ف ف ف  .19

ف (ف ف 1779الرنشو
ف (2001دل ف لرشواقف ،:ف مزة لف عمانف ف 3ط)لررالقاتف لررام ف الالتصامف لإل سا  ف  .11
 (1777دل ف لرشواقف :ف عمانف )ل ص لقة ف لحلوة ف الهلةمن ف لرثمافة ف :ف حت ةاتف لإلعالاف  .17
رلنشةةةةوف ف 2001دل ف لرربكةةةة ف :ف ف عمةةةةانف ف 2ط) صةةةةوصف ف تولاةةةةة ف  يف ضةةةةوءف علةةةة ف لالتصةةةةامف ف ف ف  .20

ف (.الرتوزةعف 
دل ف :ف عمةةةانف )حممةةة ف ع ةةةة ل ف .ياالشةةةللعف مةةةعف د.ف فةةة ف ل مارةةة ف :ف فنةةةونف لر تايةةة ف لإلعالمةةةة ف ف  .21
 (.2001الاوف ف جم 
 (ف 2001دل ف جم الاوف ف :ف عمانف .ف )لالتصامف اسةاساتهف ات اريلتهف لسللتةجةات .22
 (ف 2001 ما  ف عمانف لر ربىف ف ف ف -لر لئولف لرثمافة ف :عمانف ) يف لرثماف ف لإلعالمة ف ف ف ف ف  .23
حتوةةةةوف اتمةةة ة ف امشةةةا ك ف  جموعةةة ف ف ف ف "ف لالتصةةةامف الرتنمةةةة ف ل سةةةت لم ف  يف لرةةةوط ف ف لررويةةة ف ف ف ف ف ف  .24

 (ف 2007فةالدرفةاف ف ف ف جامر ف ف -عمان"ف د لساتف 
 (2010دل ف لرربك ف ف -:ف عمانف )ف 2010لالتصامف لجلماهريو .21
 (2010دل ف لرربك ف ف -:ف عمانف )حتاف لرط عف ف ف ف مفاهة ف اتط ةماتف ف :ف لر عاة ف الرو وف لررااف  .26
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